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مسند اإلمام أحمد بن حنبل
الجزء الثاني
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
مسند عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنھما
 - 448حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى من كتابه ثنا ھشيم بن بشير عن عبد ﷲ وأبو معاوية أنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر
رضي ﷲ عنھما أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جعل يوم خيبر للفرس سھمين وللرجل سھما وقال أبو معاوية أسھم
للرجل ولفرسه ثالثة أسھم سھما له وسھمين لفرسه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4449حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنا يونس عن زياد بن جبير قال رأيت رجال جاء بن عمر فسأله فقال انه نذر أن
يصوم كل يوم أربعاء فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطر فقال بن عمر رضي ﷲ عنه أمر ﷲ بوفاء النذر ونھانا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن صوم يوم النحر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4450حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن عمر رضي ﷲ عنه قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كنتم ثالثة فال يتناج اثنان دون واحد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 4451حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنبأنا يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4452حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنا إسماعيل بن أبى خالد عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير قال كنا مع بن عمر
رضي ﷲ عنه حيث أفاض من عرفات إلى جمع فصلى بنا المغرب ومضى ثم قال الصالة فصلى ركعتين ثم قال ھكذا فعل
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في ھذا المكان كما فعلت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4453حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم عن يعلٮبن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي عن بن عمر رضي ﷲ عنه
انه مر بإبى ھريرة وھو يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من تبع جنازة فصلى عليھا فله قيراط فإن شھد دفنھا
فله قيراطان القيراط أعظم من أحد فقال له بن عمر رضي ﷲ عنه أبا ھر أنظر ما تحدث عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
فقام إليه أبو ھريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لھا يا أم المؤمنين أنشدك با أسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول
من تبع جنازة فصلى عليھا فله قيراط فإن شھد دفنھا فله قيراطان فقالت اللھم نعم فقال أبو ھريرة انه لم يكن يشغلنى عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم غرس الودي وال صفق باال سواق انى إنما كنت أطلب من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كلمة يعلمنيھا وأكلة يطعمنيھا فقال له بن عمر أنت يا أبا ھريرة كنت ألزمنا لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأعلمنا بحديثه
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 4454حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنا بن عون عن نافع عن بن عمر رضي ﷲ عنه ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعھما أسفل من الكعبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4455حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنا يحيى بن سعيد وعبيد ﷲ بن عمرو وبن عون وغير واحد عن نافع عن بن
عمر ان رجال سأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم من أين يحرم قال مھل أھل المدينة من ذي الحليفة ومھل أھل الشام من
الجحفة ومھل أھل اليمن من يلملم ومھل أھل نجد من قرن وقال بن عمر وقاس الناس ذات عرق بقرن إسناده صحيح على
شرط الشيخين
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 - 4456حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنا بن عون عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا لم يجد
المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعھما أسفل من الكعبين إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 4457حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنا حميد عن بكر بن عبد ﷲ عن بن عمر قال كانت تلبية رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك وزاد فيھا بن عمر لبيك لبيك
وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4458حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبد ﷲ بن أبى سلمة عن بن عمر قال غدونا مع رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إلى عرفات منا المكبر ومنا الملبي صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن
أبي سلمة فمن رجال مسلم
 - 4459حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنا يونس أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع بن عمر بمنى فمر برجل وھو ينحر
بدنة وھى باركة فقال ابعثھا قياما مقيدة سنة محمد صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4460حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنا إسماعيل بن أبى خالد ثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال كنت مع بن عمر
حيث أفاض من عرفات ثم أتى جمعا فصلى المغرب والعشاء فلما فرغ قال فعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في ھذا
المكان مثل ما فعلت قال ھشيم مرة فصلى بنا المغرب ثم قال الصالة وصلى ركعتين ثم قال ھكذا فعل بنا رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم في ھذا المكان صحيح
 - 4461حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنا يحيى بن سعيد وعبيد ﷲ بن عمر وبن عون عن نافع عن بن عمر ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم سئل ما يقتل المحرم قال يقتل العقرب والفويسقة والحدأة والغراب والكلب العقور إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4462حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم أنا عطاء بن السائب عن عبد ﷲ بن عبيد بن عمير انه سمع أباه يقول البن عمر
مالي ال أراك تستلم اال ھذين الركنين الحجر األسود والركن اليماني فقال بن عمر ان أفعل فقد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول إن استالمھما يحط الخطايا قال وسمعته يقول من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان له كعدل رقبة
قال وسمعته يقول ما رفع رجل قدما وال وضعھا اال كتبت له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات
حسن
 - 4463حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم انا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يستلم الحجر األسود فال أدع استالمه في شدة وال رخاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4464حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا ھشيم انا غير واحد وبن عون عن نافع عن بن عمر قال دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم البيت ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبالل فأمر بالال فأجاف عليھم الباب فمكث فيه ما شاء
ﷲ ثم خرج قال بن عمر فكان أول من لقيت منھم بالال فقلت أين صلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ھھنا بين
االسطوانتين صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن قوله " ومعه الفضل بن عباس " جملة شاذة نبه عليھا الحافظ في الفتح
 - 4465حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا معتمر عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
القرع والمزفت ان ينتبذ فيھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4466حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا معتمر عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا
جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4467حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا معتمر عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من
حمل علينا السالح فليس منا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4468حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا معتمر عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان
يعرض على راحلته ويصلي إليھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4469حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا معتمر سمعت بردا عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال يبيت أحد ثالث ليال إال ووصيته مكتوبة قال فما بت من ليلة بعد إال ووصيتي عندي موضوعة إسناده صحيح
 - 4470حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا معتمر بن سليمان عن عبيد ﷲ عن نافع قال رأيت بن عمر يصلي على دابته التطوع
حيث توجھت به فذكرت له ذلك فقال رأيت أبا القاسم يفعله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4471حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا معتمر ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان
تحلب مواشي الناس اال بإذنھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4472حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن عبيد ﷲ يعنى بن عمر عن نافع عن بن عمر انه كان
يجمع بين الصالتين المغرب والعشاء إذا غاب الشفق قال وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يجمع بينھما إذا جد به السير
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4473حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا عثمان بن عثمان يعنى الغطفاني انا عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال نھى رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن القزع والقزع ان يحلق الصبي فيترك بعض شعره صحيح
 - 4474حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن بن عجالن عن القعقاع بن حكيم قال كتب عبد العزيز
بن مروان إلى بن عمر أن ارفع إلى حاجتك قال فكتب إليه بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول ان اليد العليا
خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ولست أسألك شيئا وال أرد رزقا رزقنيه ﷲ منك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4475حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد أنا أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قال المصورون يعذبون يوم القيامة ويقال احيوا ما خلقتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4476حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن سعيد بن جبير ان بن عمر كان يصلي على راحلته تطوعا فإذا
أراد ان يوتر نزل فأوتر على األرض إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4477حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت البن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بين أخوي بنى العجالن وقال ﷲ يعلم ان أحدكما كاذب فھل منكما تائب فأبيا فرددھما ثالث
مرات فأبيا ففرق بينھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4478حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع قال نادى بن عمر بالصالة بضجنان ثم نادى أن صلوا في
رحالكم ثم حدث عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه كان يأمر المنادى فينادى بالصالة ثم ينادى أن صلوا في رحالكم في
الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4479حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من
اتخذ أو قال اقتنى كلبا ليس بضار وال كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان فقيل له ان أبا ھريرة يقول وكلب حرث
فقال أنى ألبي ھريرة حرث إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4480حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع أن بن عمر دخل عليه ابنه عبد ﷲ بن عبد ﷲ وظھره في
الدار فقال انى ال آمن ان يكون العام بين الناس قتال فتصد عن البيت فلو أقمت فقال قد خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال } لقد كان لكم في
رسول ﷲ أسوة حسنة { قال انى قد أوجبت عمرة ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال ما أرى أمرھما اال واحدا أشھدكم انى قد
أوجبت مع عمرتي حجا ثم قدم فطاف لھما طوافا واحدا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4481حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عھد
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جميعا من إناء واحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4482حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن رجال قال يا رسول ﷲ ما يلبس المحرم أو
قال ما يترك المحرم فقال ال يلبس القميص وال السراويل وال العمامة وال الخفين اال ان ال يجد نعلين فمن لم يجد نعلين
فليلبسھما أسفل من الكعبين وال البرنس وال شيئا من الثياب مسه ورس وال زعفران إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4483حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر أنه قال في عاشوراء صامه رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم وأمر بصومه فلما فرض رمضان ترك فكان عبد ﷲ ال يصومه إال أن يأتي على صومه إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4484حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار قال وربما قال نافع أو يقول أحدھما لآلخر اختر إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4485حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان يحدث أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كان يزوره راكبا وماشيا يعني مسجد قباء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4486حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
صدقة رمضان على الذكر واألنثى والحر والمملوك صاع تمر أو صاع شعير قال فعدل الناس به بعد نصف صاع بر قال
أيوب وقال نافع كان بن عمر يعطي التمر إال عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4487حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال سبق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بين
الخيل فأرسل ما ضمر منھا من الحفياء أو الحيفاء إلى ثنية الوداع وأرسل ما لم يضمر منھا من ثنية الوداع إلى مسجد بني
زريق قال عبد ﷲ فكنت فارسا يومئذ فسبقت الناس طفف بي الفرس مسجد بني زريق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4488حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنما
الشھر تسع وعشرون فال تصوموا حتى تروه وال تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له قال نافع فكان عبد ﷲ إذا مضى
من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر فإن رؤى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب وال قتر أصبح مفطرا وإن
حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4489حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن
الذي يجر ثوبه من الخيالء ال ينظر ﷲ إليه يوم القيامة قال نافع فأنبئت أن أم سلمة قالت فكيف بنا قال شبرا قالت إذا تبدو
أقدامنا قال ذراعا ال تزدن عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4490حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي قال بن عمر حدثني زيد بن
ثابت أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رخص في بيع العرايا بخرصھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4491حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن بيع
حبل الحبلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4492حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رجل يا رسول ﷲ كيف تأمرنا أن
نصلي من الليل قال يصلي أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى من الليل إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 4493حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
بيع النخل حتى يزھو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاھة نھى البائع والمشترى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4494حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع قال قال بن عمر رأيت في المنام كأن بيدي قطعة إستبرق
وال أشير بھا إلى مكان من الجنة إال طارت بي إليه فقصتھا حفصة على النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال إن أخاك رجل صالح
أو إن عبد ﷲ رجل صالح إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4495حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كلكم راع
وكلكم مسؤول فاألمير الذي على الناس راع وھو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أھل بيته وھو مسؤول والمرأة راعية
على بيت زوجھا وھي مسئولة والعبد راع على مال سيده وھو مسؤول أال فكلكم راع وكلكم مسؤول إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4496حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا
قفل من حج أو غزو فعال فدفدا من األرض أو شرفا قال ﷲ أكبر ﷲ أكبر ال إله إال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد
وھو على كل شيء قدير آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون صدق ﷲ وعده ونصر عبده وھزم األحزاب وحده
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4497حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قد أتى به النبي صلى ﷲ عليه و سلم يعني
الضب فلم يأكله ولم يحرمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4498حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن اليھود أتوا النبي صلى ﷲ عليه و سلم
برجل وامرأة منھم قد زنيا فقال ما تجدون في كتابكم فقالوا نسخم وجوھھما ويخزيان فقال كذبتم إن فيھا الرجم فأتوا بالتوراة
فأتلوھا إن كنتم صادقين فجاؤوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لھم أعور يقال له بن صوريا فقرأ حتى إذا انتھى إلى موضع منھا
وضع يده عليه فقيل له ارفع يدك فرفع يده فإذا ھي تلوح فقال أو قالوا يا محمد إن فيھا الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بھما
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فرجما قال فلقد رأيته يجانئ عليھا يقيھا الحجارة بنفسه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4499حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان الناس يرون الرؤيا فيقصونھا على
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال إني أو قال أسمع رؤياكم قد تواطأت على السبع األواخر فمن كان منكم متحريھا
فليتحرھا في السبع األواخر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4500حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع أن بن عمر طلق امرأته تطليقة وھي حائض فسأل عمر
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فأمره أن يرجعھا ثم يمھلھا حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمھلھا حتى تطھر ثم يطلقھا قبل أن
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يمسھا قال وتلك العدة التي أمر ﷲ عز و جل أن يطلق لھا النساء فكان بن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وھي حائض
فيقول أما أنا فطلقتھا واحدة أو اثنتين ثم إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمره أن يرجعھا ثم يمھلھا حتى تحيض حيضة
أخرى ثم يمھلھا حتى تطھر ثم يطلقھا قبل أن يمسھا وأما أنت طلقتھا ثالثا فقد عصيت ﷲ بما أمرك به من طالق امرأتك
وبانت منك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4501حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر رفعه قال إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه
فإذا وضع أحدكم وجھه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4502حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من
باع نخال قد أبرت فثمرتھا للبائع إال أن يشترط المبتاع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4503حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قطع في مجن
ثمنه ثالثة دراھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4504حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قد علمت أن األرض كانت تكري على
عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بما على األربعاء وشيء من التبن ال أدري كم ھو وإن بن عمر كان يكرى أرضه في
عھد أبي بكر وعھد عمر وعھد عثمان وصدر إمارة معاوية حتى إذا كان في آخرھا بلغه أن رافعا يحدث في ذلك بنھي رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فاتاه وأنا معه فسأله فقال نعم نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن كراء المزارع فتركھا بن عمر
فكان ال يكريھا فكان إذا سئل يقول زعم بن خديج أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن كراء المزارع إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 4505حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أال ال
تحتلبن ماشية امرئ إال بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر بابھا ثم ينتثل ما فيھا فإنما في ضروع مواشيھم طعام
أحدھم أال فال تحتلبن ماشية امرئ اال بإذنه أو قال بأمره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4506حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال صليت مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم
ركعتين قبل الظھر وركعتين بعدھا وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته قال وحدثتني حفصة أنه كان
يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي بالصالة قال أيوب أراه قال خفيفتين وركعتين بعد الجمعة في بيته إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4507حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال
تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4508حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مثلكم
ومثل اليھود والنصارى كرجل استعمل عماال فقال من يعمل من صالة الصبح إلى نصف النھار على قيراط قيراط أال فعملت
اليھود ثم قال من يعمل لي من نصف النھار إلى صالة العصر على قيراط قيراط اال فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من
صالة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين أال فأنتم الذين عملتم فغضب اليھود والنصارى قالوا نحن كنا أكثر
عمال وأقل عطاء قال ھل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا ال قال فإنما ھو فضلي أوتيه من أشاء إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4509حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم رأى نخامة في
قبلة المسجد فقام فحكھا أو قال فحتھا بيده ثم أقبل على الناس فتغيظ عليھم وقال إن ﷲ عز و جل قبل وجه أحدكم في صالته
فال يتنخمن أحد منكم قبل وجھه في صالته إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4510حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال أيوب ال أعلمه إال عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال من حلف فاستثنى فھو بالخيار إن شاء أن يمضي على يمينه وإن شاء أن يرجع غير حنث أو قال غير حرج إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 4511حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال صلوا في بيوتكم وال تتخذوھا قبورا قال
أحسبه ذكره عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4512حدثني عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن بيان عن وبرة قال قال رجل البن عمر أطوف بالبيت وقد
أحرمت بالحج قال وما بأس ذلك قال إن بن عباس نھى عن ذلك قال قد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أحرم بالحج
وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4513حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا الشيباني عن جبلة بن سحيم عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم عن اإلقران إال أن تستأذن أصحابك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4514حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا محمد بن فضيل ثنا حصين عن مجاھد عن بن عمر أنه كان يلعق أصابعه ثم يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنك ال تدري في أي طعامك تكون البركة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4515حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا معمر أنا الزھري عن سالم بن عبد ﷲ عن أبيه قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4516حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا معمر أنا الزھري عن سالم بن عبد ﷲ عن أبيه قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إنما الناس كإبل مائة ال يوجد فيھا راحلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4517حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه أنھم كانوا يضربون على عھد
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يؤووه إلى رحالھم إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4518حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجھت به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4519حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن بن عمر
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أوتر على البعير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4520حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن بن عمر قال رأيت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على حمار وھو موجه إلى خيبر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4521حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب حمل على
فرس في سبيل ﷲ فوجدھا تباع فسأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن شرائھا فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال تعد في
صدقتك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4522حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا استأذنت أحدكم امرأته أن تأتي المسجد فال يمنعھا قال وكانت امرأة عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه تصلي
في المسجد فقال لھا إنك لتعلمين ما أحب فقالت وﷲ ال انتھي حتى تنھاني قال فطعن عمر وإنھا لفي المسجد إسناده صحيح
على شرط الشيخين
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 - 4523حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
سمع عمر وھو يقول وأبي فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن ﷲ ينھاكم أن تحلفوا بآبائكم فإذا حلف أحدكم فليحلف با
أو ليصمت قال عمر فما حلفت بھا بعد ذاكرا وال آثرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4524حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معمر سعيد بن خيثم ثنا حنظلة عن سالم بن عبد ﷲ قال كان أبي عبد ﷲ بن عمر
إذا أتى الرجل وھو يريد السفر قال له أدن حتى أودعك كما كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يودعنا فيقول أستودع ﷲ
دينك وأمانتك وخواتيم عملك صحيح وھذا إسناد فيه وھم
 - 4525حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا عبد الرحمن يعنى بن مھدي ثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نھى عن بيع الثمرة حتى يبدو صالحھا نھى البائع والمشترى ونھى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن
يناله العدو إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4526حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى
عن الشغار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4527حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رجال العن امرأته وانتفى من ولدھا
ففرق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينھما فألحق الولد بالمرأة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4528حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى
عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيال والكرم بالزبيب كيال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4529حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجم يھوديا
ويھودية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4530حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار عن بن عمر أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أوتر على البعير إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 4531حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
تلقي السلع حتى يھبط بھا األسواق ونھى عن النجش وقال ال يبع بعضكم على بيع بعض وكان إذا عجل به السير جمع بين
المغرب والعشاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4532حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قطع نخل بني النضير وحرق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4533حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال صليت مع النبي
صلى ﷲ عليه و سلم بمنى ركعتين إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 4534حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد ثنا األوزاعي حدثني المطلب بن عبد ﷲ بن حنطب أن بن عمر كان يتوضأ ثالثا
ثالثا ويسند ذلك إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده ضعيف وروي موقوفا وھو أصح أخرجه موقوفا ابن أبي شيبة
عن مسلم بن صبيح قال  :رأيت ابن عمر يتوضأ ثالثا ثالثا ثم مسح برأسه وأذنيه  .وإسناده صحيح
والتثليث في الوضوء ثابت في السنة بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابة
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 - 4535حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع مولى بن عمر أن بن
عمر سمع صوت زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وھو يقول يا نافع أتسمع فأقول نعم فيمضي
حتى قلت ال فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وسمع صوت زمارة راع
فصنع مثل ھذا حسن
 - 4536حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد ثنا األوزاعي أن يحيى بن أبي كثير حدثه أن أبا قالبة حدثه عن سالم بن عبد ﷲ
عن عبد ﷲ بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول تخرج نار من حضرموت أو بحضرموت فتسوق
الناس قلنا يا رسول ﷲ ما تأمرنا قال عليكم بالشام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4537حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري حدثني أبو بكر بن عبيد ﷲ بن عمر عن جده عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عبيدﷲ فمن رجال مسلم
 - 4538حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ما يلبس المحرم من الثياب وقال سفيان مرة ما يترك المحرم من الثياب فقال ال يلبس القميص وال البرنس وال السراويل وال
العمامة وال ثوبا مسه الورس وال الزعفران وال الخفين إال لمن ال يجد نعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعھما حتى
يكونا أسفل من الكعبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4539حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأبا
بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رجاله ثقات رجال الشيخين  .وقال النسائي  :ھذا وھم والصواب مرسل  .وقال الترمذي :
وأھل الحديث كلھم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح
 - 4540حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا افتتح
الصالة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه
وأكثر ما كان يقول وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وال يرفع بين السجدتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4541حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع
الثمر بالثمر قال سفيان كذا حفظنا الثمر بالتمر وأخبرھم زيد بن ثابت أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رخص في العرايا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4542حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يجمع بين
المغرب والعشاء إذا جد به السير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4543حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى ﷲ عليه و سلم عما يقتل
المحرم من الدواب قال خمس ال جناح في قتلھن على من قتلھن في الحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4544حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه أن النبي قال الشؤم في ثالث الفرس والمرأة
والدار قال سفيان إنما نحفظه عن سالم يعني الشؤم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4545حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الذي تفوته
صالة العصر فكأنما وتر أھله وماله إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4546حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه رواية وقال مرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و
سلم ال تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4547حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا
وكذا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوھا في العشر البواقي في الوتر منھا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4548حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري سمع سالما عن أبيه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سمع عمر
رضي ﷲ عنه وھو يقول وأبي وأبي فقال إن ﷲ عز و جل ينھاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوﷲ فوﷲ ما حلفت بھا ذاكرا
وال آثرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4549حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من اقتنى كلبا
إال كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4550حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال حسد
إال في اثنتين رجل آتاه ﷲ القرآن فھو يقوم به أناء الليل والنھار ورجل آتاه ﷲ ماال فھو ينفقه في الحق أناء الليل والنھار
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4551حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إن بالال يؤذن
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4552حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من باع عبد
وله مال فماله للبائع إال أن يشترط المبتاع ومن باع نخال مؤبرا فالثمرة للبائع إال أن يشترط المبتاع إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4553حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم من جاء منكم
الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4554حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجال يعظ
أخاه في الحياء فقال الحياء من اإليمان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4555حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وقت وقال مرة
مھل أھل المدينة من ذي الحليفة وأھل الشام من الجحفة وأھل نجد من قرن قال وذكر لي ولم أسمعه ويھل أھل اليمن من يلملم
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4556حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا استأذنت
أحدكم امرأته إلى المسجد فال يمنعھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4557حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اقتلوا
الحيات وذا الطفيتين واألبتر فإنھما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل وكان بن عمر يقتل كل حية وجدھا فرآه أبو لبابة أو زيد
بن الخطاب وھو يطارد حية فقال إنه قد نھي عن ذوات البيوت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4558حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأ علي سفيان بن عيينة الزھري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال يأكل من لحم أضحيته فوق ثالث إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4559حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا سفيان عن الزھري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم سئل كيف
يصلي بالليل قال ليصل أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4560حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان حدثني عبد ﷲ بن دينار سمع بن عمر يقول نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عن بيع الوالء وعن ھبته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4561حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان حدثني عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال
تدخلوا على ھؤالء القوم الذين عذبوا إال أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليھم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما
أصابھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4562حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر سئل النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن الضب
فقال ال آكله وال أحرمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4563حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان سمعته من بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا سلم عليك
اليھودي فإنما يقول السام عليك فقل وعليك وقال مرة إذا سلم عليكم اليھود فقولوا وعليكم فإنھم يقولون السام عليكم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4564حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا كنتم
ثالثة فال يتناج اثنان دون الثالث وقال مرة إن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى أن يتناجى الرجالن دون الثالث إذا كانوا ثالثة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4565حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال كان النبي صلى ﷲ عليه و سلم يبايع
على السمع والطاعة ثم يقول فيما استطعت وقال مرة فيلقن أحدنا فيما استطعت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4566حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار قال سمعت عبد ﷲ بن عمر قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه
و سلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4567حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن زيد بن أسلم سمع بن عمر بن ابنه عبد ﷲ بن واقد يا بني سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال ينظر ﷲ عز و جل إلى من جر إزاره خيالء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4568حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد ﷲ بن عمر دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال األنصار يسلمون عليه ودخل معه صھيب فسألت صھيبا
كيف كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصنع إذا سلم عليه قال يشير بيده قال سفيان قلت لرجل سل زيدا أسمعته من عبد
ﷲ وھبت أنا أن أسأله فقال يا أبا أسامة سمعته من عبد ﷲ بن عمر قال أما أنا فقد رأيته فكلمته إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4569حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة ثنا صالح بن كيسان عن سالم عن أبيه كان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فدفد من األرض قال ال أله إال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو
على كل شيء قدير صدق ﷲ وعده ونصر عبده وھزم األحزاب وحده آيبون إن شاء ﷲ تائبون عابدون لربنا حامدون إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4570حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان بن عمر يقول ھذه البيداء التي يكذبون
فيھا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وﷲ ما أحرم النبي صلى ﷲ عليه و سلم إال من عند المسجد إسناده صحيح على
شرط الشيخين
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 - 4571حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن أبي لبيد عن أبى سلمة عن بن عمر سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم
سئل عن صالة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير ابن أبي لبيد فمن رجال مسلم
 - 4572حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن أبي لبيد عن أبي سلمة سمعت بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم أال وإنھا العشاء وإنھم يعتمون باإلبل أو عن اإلبل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 4573حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر وھشام عن أبيه أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
سئل عن الضب فقال ال آكله وال أحرمه ھذا الحديث له إسنادان  :األول سفيان عن عبدﷲ بن دينار عن ابن عمر وھو إسناد
صحيح على شرط الشيخين والثاني سفيان عن ھشام بن عروة عن عروة بن الزبير وھذا إسناد ضعيف إلرساله
 - 4574حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا يحيى بن سعيد عن نافع قال بن عمر رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
على المنبر فلما رأيته أسرعت فدخلت المسجد فجلست فلم أسمع حتى نزل فسألت الناس أي شيء قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قالوا نھى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4575حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان حدثني مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى
جنب بن عمر فقلبت الحصى فقال ال تقلب الحصى فإنه من الشيطان ولكن كما رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يفعل
كان يحركه ھكذا قال أبو عبد ﷲ يعني مسحة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن
عبدالرحمن فمن رجال مسلم
 - 4576حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال
تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4577حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي سمعت سفيان قال إنه نذر يعني أن يعتكف في المسجد الحرام فسأل النبي صلى ﷲ عليه و
سلم فأمره قيل لسفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن عمر نذر قال نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4578حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه قال حق على كل مسلم أن يبيت ليلتين وله
ما يوصي فيه إال ووصيته مكتوبة عنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 4579حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعث سرية
إلى نجد فبلغت سھامھم اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعيرا بعيرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4580حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن نافع قال كنا مع بن عمر بضجنان فأقام الصالة ثم نادى أال صلوا
في الرحال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يأمر مناديا في الليلة المطيرة أو الباردة أال صلوا في الرحال إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 4581حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم من حلف
على يمين فقال إن شاء ﷲ فقد استثنى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4582حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأ علي سفيان سمعت أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نھى عن بيع حبل الحبلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4583حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يوم فتح مكة وھو على درج الكعبة الحمد الذي صدق وعده ونصر عبده وھزم األحزاب وحده أال إن قتيل
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العمد الخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من اإلبل وقال مرة المغلظة فيھا أربعون خليفة في بطونھا أوالدھا ان كل مأثرة كانت
في الجاھلية ودم ودعوى وقال مرة ودم ومال تحت قدمي ھاتين إال ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإني أمضيھما
ألھلھما على ما كانت إسناده ضعيف لضعف ابن جدعان
 - 4584حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان سمع صدقة بن عمر يقول يعني عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم يھل أھل نجد
من قرن وأھل الشام من الجحفة وأھل اليمن من يلملم ولم يسمعه بن عمر وسمع النبي صلى ﷲ عليه و سلم مھل أھل المدينة
من ذي الحليفة قالوا له فأين أھل العراق قال بن عمر لم يكن يومئذ إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير صدقة فمن رجال مسلم
 - 4585حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد ﷲ بن عبيد بن عمير عن بن عمر يبلغ به النبي
صلى ﷲ عليه و سلم إن استالم الركنين يحطان الذنوب إسناده حسن
 - 4586حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان قال سمع عمرو بن عمر كنا نخابر وال نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عنه فتركناه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4587حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان قال سمع عمر وسعيد بن جبير يقول سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم للمتالعنين حسابكما على ﷲ أحدكما كاذب ال سبيل لك عليھا قال يا رسول ﷲ مالي قال ال مال لك إن كنت
صدقت عليھا بما استحللت من فرجھا وإن كنت كذبت عليھا فذاك أبعد لك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4588حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا عمر عن أبي العباس عن عبد ﷲ بن عمر قيل لسفيان بن عمرو قال ال بن
عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم لما حاصر أھل الطائف ولم يقدر منھم قال إنا قافلون غدا إن شاء ﷲ فكأن المسلمين
كرھوا ذلك فقال اغدوا فغدوا على القتال فأصابھم جراح فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنا قافلون غدا إن شاء ﷲ فسر
المسلمون فضحك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين وروايته من حديث عبد ﷲ بن عمرو
بن العاص خطأ إنما ھو من حديث عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب كما ھو مبين صريحا في ھذه الرواية
 - 4589حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان العبد
بين اثنين فأعتق أحدھما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه قيمة ال وكس وال شطط ثم يعتق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4590حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن إسماعيل الشيباني بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد
فلھم وإن نقص فلھم فسألت بن عمر فقال نھى عنه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ورخص في العرايا إسناده حسن
 - 4591حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن الزھري عن بن عمر بينھما سالم أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
كان يصلي بعد الجمعة ركعتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4592حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن الزھري عن سالم عن أبيه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان إذا أضاء الفجر صلى ركعتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4593حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر أدرك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم عمر وھو في بعض أسفاره وھو يقول وأبي وأبي فقال إن ﷲ ينھاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف با وإال
فليصمت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4594حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال سبق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم الخيل فأرسل ما ضمر منھا من الحفياء وأرسل ما لم يضمر منھا من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق إسناده صحيح
على شرط الشيخين
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 - 4595حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا أيوب بن موسى عن نافع خرج بن عمر يريد العمرة فأخبروه أن بمكة أمرا
فقال أھل بالعمرة فإن حبست صنعت كما صنع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأھل بالعمرة فلما سار قليال وھو بالبيداء قال
ما سبيل العمرة إال سبيل الحج أوجب حجا وقال أشھدكم أني قد أوجبت حجا فإن سبيل الحج سبيل العمرة فقدم مكة فطاف
بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا وقال ھكذا رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فعل أتى قديدا فاشترى ھديا فساقه
معه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4596حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع أن بن عمر أتى قديدا واشترى ھديه فطاف بالبيت
وبين الصفا والمروة وقال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صنع ھكذا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4597حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا أيوب يعنى بن موسى عن نافع سمعت رجال من بني سلمة يحدث بن عمر أن
جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع بلغ الموت شاة منھا فأخذت ظررة فذكتھا به فأمره بأكلھا صحيح وإسناد
الحديث صورته اإلرسال
 - 4598حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب من بني أسد بن عبد
العزى قال خرجنا مع بن عمر إلى الحمى فلما غربت الشمس ھبنا أن نقول له الصالة حتى ذھب بياض األفق وذھبت فحمة
العشاء نزل فصلى بنا ثالثا واثنتين والتفت إلينا وقال ھكذا رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فعل إسناده صحيح رجاله
ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عبدالرحمن فقد روى له النسائي وھو ثقة
 - 4599حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاھد قال صحبت بن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إال حديثا كنا عند النبي صلى ﷲ عليه و سلم فأتي بجمارة فقال إن من الشجر شجرة مثلھا
كمثل الرجل المسلم فأردت أن أقول ھي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھي
النخلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4600حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاھد قال شھد بن عمر الفتح وھو بن عشرين سنة ومعه
فرس حرون ورمح ثقيل فذھب بن عمر يختلي لفرسه فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن عبد ﷲ إن عبد ﷲ إسناده
صحيح على شرط الشيخين
قوله " إن عبد ﷲ إن عبد ﷲ " يريد به مدحه وتعظيمه في أكثر من وصف وال يتحقق ذلك لو ذكر الخبر فإنه يتقيد به وال
ينعداه إلى سواه
 - 4601حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن إدريس أنا عمران يعني بن حدير ووكيع المعنى قال أنا عمران عن يزيد بن عطارد
قال وكيع السدوسي أبي البزرى قال سألت بن عمر عن الشرب قائما فقال قد كنا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
نشرب قياما ونأكل ونحن نسعى إسناده ضعيف
 - 4602حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبدة ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأبا بكر
وعمر كانوا يبدءون بالصالة قبل الخطبة في العيد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4603حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبدة ثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
العن بين رجل وامرأته وفرق بينھما إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك فمن رجال
مسلم
 - 4604حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبدة ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 4605حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبدة ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ عن بن
عمر قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفالة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبي
صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان الماء قدر القلتين لم يحمل الخبث صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4606حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبدة ثنا عبيد ﷲ عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن بن عمر قال رقيت
يوما فوق بيت حفصة فرأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4607حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن إدريس أنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كنا في زمن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4608حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فاستأمره فيھا فقال أصبت أرضا بخيبر لم أصب ماال قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت
حبست أصلھا وتصدقت بھا قال فتصدق بھا عمر أن ال تباع وال توھب وال تورث قال فتصدق بھا عمر في الفقراء والقربى
والرقاب وفي سبيل ﷲ تبارك وتعالى وبن السبيل والضيف ال جناح على من وليھا أن يأكل منھا بالمعروف أو يطعم صديقا
غير متأثل فيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4609حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم
وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى ﷲ عليه و سلم اختر منھن أربعا صحيح بطرقه وشواھده و بعمل األئمة المتبوعين به
 - 4610حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع قال ربما أمنا بن عمر بالسورتين والثالث في الفريضة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4611حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم الشھر تسع وعشرون ھكذا وھكذا فإن غم عليكم فاقدروا له قال وكان بن عمر إذا كان ليلة تسع وعشرين وكان في
السماء سحاب أو قتر أصبح صائما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4612حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا ھشام بن عروة أخبرني أبي أخبرني بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ال تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبھا فإنھا تطلع بين قرني شيطان فإذا طلع حاجب الشمس فال تصلوا حتى
تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فال تصلوا حتى تغيب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4613حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبد ﷲ حدثني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم } يوم يقوم
الناس لرب العالمين { يقوم في رشحه إلى أنصاف أذنيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4614حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يركز الحربة يصلي إليھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4615حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال تسافر
المرأة ثالثا إال ومعھا ذو محرم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4616حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم الخيل
بنواصيھا الخير إلى يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4617حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ ثنا محمد بن يحيى عن عمه عن بن عمر قال رقيت يوما على بيت
حفصة فرأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على حاجته مستدبر البيت مستقبل الشام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4618حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أنه كان يرمل ثالثا ويمشي أربعا ويزعم
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعله وكان يمشي ما بين الركنين قال إنما كان يمشي ما بينھما ليكون أيسر الستالمه
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4619حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رجال سأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن
الضب وھو على المنبر فقال ال آكله وال أنھى عنه فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم من أكل من ھذه الشجرة فال يأتين المسجد
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4620حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن حدثني نافع عن بن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر عليھا
ويذكر ذلك عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجالن فمن
رجال مسلم
 - 4621حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
الذي تفوته صالة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أھله وماله صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 4622حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن المنھال عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه مر على قوم
وقد نصبوا دجاجة حية يرمونھا فقال إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعن من مثل بالبھائم إسناده صحيح على شرط
البخاري
 - 4623حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاختة عن بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن أدنى أھل الجنة منزلة لينظر في ملك ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه ينظر في أزواجه
وخدمه وإن أفضلھم منزلة لينظر في وجه ﷲ تعالى كل يوم مرتين إسناده ضعيف
 - 4624حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن بن عمر قال أتى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم رجل فقال يا رسول ﷲ أذنبت ذنبا كبيرا فھل لي توبة فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألك والدان
قال ال قال فلك خالة قال نعم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فبرھا إذا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4625حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا وإذا خرج خرج من الثنية السفلى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4626حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن بن عمر قال كنا نعد ورسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 4627حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم ثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد ﷲ بن
عتبة عن بن عمر قال بينا نحن نصلي مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذ قال رجل في القوم ﷲ أكبر كبيرا والحمد
كثيرا وسبحان ﷲ بكرة وأصيال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول ﷲ
قال عجبت لھا فتحت لھا أبواب السماء قال بن عمر فما تركتھن منذ سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ذلك إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 4628حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية
فإذا انتھى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعله
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ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم ﷲ وﷲ أكبر ثم يرمل ثالثة أطواف يمشي ما بين الركنين فإذا أتى
على الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشيا ثم يأتي المقام فيصلي ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا
من الباب األعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثالثا يكبر ثم يقول ال إله إال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على
كل شيء قدير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4629حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن عبد الخالق قال سألت سعيد بن المسيب عن النبيذ فقال سمعت عبد ﷲ بن
عمر يقول عند منبر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھذا قدم وفد عبد القيس مع األشج فسألوا نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عن الشراب فقال ال تشربوا في حنتمة وال في دباء وال نقير فقلت له يا أبا محمد والمزفت وظننت أنه نسي فقال لم أسمعه
يومئذ من عبد ﷲ بن عمر وقد كان يكرھه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الخالق فمن
رجال مسلم
 - 4630حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى
عن ثمن عسب الفحل إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 4631حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قاال ثنا معمر عن الزھري قال بن جعفر في حديثه أنا بن
شھاب عن سالم عن أبيه أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى ﷲ عليه و سلم اختر منھن
أربعا فلما كان في عھد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال إني ألظن الشيطان فيما يسترق من السمع
سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك أن ال تمكث إال قليال وأيم ﷲ لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو ألورثھن منك وآلمرن
بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 4632حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عباد بن العوام ثنا سفيان بن حسين عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض
ثم عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من اإلبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثالث شياه وفي عشرين أربع شياه
وفي خمس وعشرين ابنة مخاض قال أبي ثم أصابتني علة في مجلس عباد بن العوام فكتبت تمام الحديث فأحسبني لم أفھم
بعضه فشككت في بقية الحديث فتركته صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 4633حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي بھذا الحديث في المسند في حديث الزھري عن سالم ألنه كان قد جمع حديث الزھري عن
سالم فحدثنا به في حديث سالم عن محمد بن يزيد بتمامه وفي حديث عباد عن عباد بن العوام
 - 4634حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد يعني الواسطي عن سفيان يعني بن حسين عن الزھري عن سالم عن أبيه
قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد كتب الصدقة ولم يخرجھا إلى عماله حتى توفي قال فأخرجھا أبو بكر من بعده
فعمل بھا حتى توفي ثم أخرجھا عمر من بعده فعمل بھا قال فلقد ھلك عمر يوم ھلك وإن ذلك لمقرون بوصيته فقال كان فيھا
في اإلبل في كل خمس شاة حتى تنتھي إلى أربع وعشرين فإذا بلغت إلى خمس وعشرين ففيھا بنت مخاض إلى خمس وثالثين
فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون فإذا زادت على خمس وثالثين ففيھا ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيھا
حقة إلى ستين فإذا زادت ففيھا جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيھا ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيھا حقتان إلى
عشرين ومائة فإذا كثرت اإلبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الغنم من أربعين شاة إلى عشرين ومائة
فإذا زادت ففيھا شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيھا ثالث إلى ثالث مائة فإذا زادت بعد فليس فيھا شيء حتى تبلغ أربعمائة فإذا
كثرت الغنم ففي كل مائة شاة وكذلك ال يفرق بين مجتمع وال يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فھما
يتراجعان بالسوية ال تؤخذ ھرمة وال ذات عيب من الغنم صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته عن
الزھري
 - 4635حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم من أعتق
نصيبا أو قال شقيصا له أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل فھو عتيق وإال فقد عتق منه قال
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أيوب كان نافع ربما قال في ھذا الحديث وربما لم يقله فال أدري أھو في الحديث أو قاله نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه
ما عتق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4636حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة فعال فدفدا من األرض أو شرفا قال ﷲ أكبر ﷲ أكبر ال أله إال ﷲ وحده ال شريك له }
له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون صدق ﷲ وعده ونصر عبده وھزم
األحزاب وحده إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 4637حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال
يسترعي ﷲ تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إال سأله ﷲ تبارك وتعالى عنھا يوم القيامة أقام فيھم أمر ﷲ تبارك
وتعالى أم أضاعه حتى يسأله عن أھل بيته خاصة صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 4638حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي أنا معمر عن عبد ﷲ بن مسلم أخي الزھري عن حمزة بن عبد ﷲ بن عمر عن أبيه قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى ﷲ تبارك وتعالى وليس في وجھه مزعة لحم إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن مسلم فمن رجال مسلم
 - 4639حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد ﷲ أخبرني نافع عن عبد ﷲ قال كانوا يتبايعون الطعام
جزافا على السوق فنھاھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يبيعوه حتى ينقلوه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4640حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال كان أھل الجاھلية يبيعون لحم
الجزور بحبل حبلة وحبل حبلة تنتج الناقة ما في بطنھا ثم تحمل التي تنتجه فنھاھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن ذلك
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4641حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان قال قال عمرو يعني بن دينار ذكروا الرجل يھل بعمرة فيحل ھل له أن يأتي يعني
امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة فسألنا جابر بن عبد ﷲ فقال ال حتى يطوف بالصفا والمروة وسألنا بن عمر فقال
قدم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فطاف بالبيت سبعا فصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ثم قال } لقد كان
لكم في رسول ﷲ أسوة حسنة { إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4642حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول بينما الناس
يصلون في مسجد قباء الغداة إذ جاء جاء فقال إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن تستقبل
الكعبة فاستقبلوھا واستداروا فتوجھوا نحو الكعبة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4643حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن جريج أخبرني نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثالثة أيام وكان عبد ﷲ إذا غابت الشمس من اليوم الثالث ال يأكل من لحم ھديه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4644حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال كل مسكر حرام صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4645حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال ال أعلمه إال عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4646حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أنا نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة
في مسجدي أفضل من ألفي صالة فيما سواه إال المسجد الحرام إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4647حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن
المزابنة والمزابنة الثمر بالتمر كيال والعنب بالزبيب كيال والحنطة بالزرع كيال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4648حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الغادر
يرفع له لواء يوم القيامة يقال ھذه غدرة فالن بن فالن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4649حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من
حمل علينا السالح فليس منا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4650حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن إسماعيل حدثني سالم بن عبد ﷲ عن بن عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال من تبع جنازة حتى يصلي عليھا فإن له قيراطا فسئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن القيراط فقال مثل أحد
صحيح وھذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم أبي عبدﷲ البراد
 - 4651حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن مالك ثنا زيد بن أسلم سمعت بن عمر يقول جاء رجالن من أھل المشرق إلى
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فخطبا فعجب الناس من بيانھما فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن من البيان سحر أو إن
بعض البيان سحر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4652حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال صليت مع النبي صلى ﷲ
عليه و سلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4653حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم اجعلوا من صالتكم في بيوتكم وال تتخذوھا قبورا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4654حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أنبأنا نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4655حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ال تمنعوا إماء ﷲ مساجد ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4656حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع أخبرني بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم بات
بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان بن عمر يفعل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4657حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يرحم ﷲ المحلقين قالوا يا رسول ﷲ والمقصرين قال يرحم ﷲ المحلقين قال في الرابعة والمقصرين إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4658حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ما منكم أحد إال يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أھل الجنة فمن أھل الجنة وإن كان من أھل النار فمن أھل النار
يقال ھذا مقعدك حتى تبعث إليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4659حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4660حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال صليت مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم قبل الظھر سجدتين وبعدھا سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين فأما الجمعة
والمغرب في بيته قال وأخبرتني أختي حفصة أنه كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر قال وكانت ساعة ال أدخل على
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4661حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم عرضه
يوم أحد وھو بن أربع عشرة فلم يجزه ثم عرضه يوم الخندق وھو بن خمس عشرة فأجازه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4662حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن عمر سأل رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أينام أحدنا وھو جنب قال نعم إذا توضأ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4663حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عامل أھل
خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4664حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال
يتسار اثنان دون الثالث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4665حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال مثل
صاحب القرآن مثل صاحب اإلبل المعقلة إن عقلھا صاحبھا حبسھا وإن أطلقھا ذھبت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4666حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن يھوديين زنيا فأتي بھما إلى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فأمر برجمھما قال فرأيت الرجل يقيھا بنفسه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4667حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أدرك عمر وھو في ركب وھو يحلف بأبيه فقال ال تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف با أو ليسكت إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4668حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال السمع
والطاعة على المرء فيما أحب أو كره إال أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4669حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبھته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4670حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة
في الجميع تزيد على صالة الرجل وحده سبعا وعشرين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4671حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن ناسا من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه
و سلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع األواخر فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أراكم قد تتابعتم في السبع األواخر
فالتمسوھا في السبع األواخر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4672حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني سعيد بن أبى سعيد عن جريج أو بن جريج قال قلت البن
عمر أربع خالل رأيتك تصنعھن لم أر أحدا يصنعھن قال ما ھي قال رأيتك تلبس ھذه النعال السبتية ورأيتك تستلم ھذين
الركنين اليمانين ال تستلم غيرھما ورأيتك ال تھل حتى تضع رجلك في الغرز ورأيتك تصفر لحيتك قال أما لبسي ھذه النعال
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السبتية فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يلبسھا ويتوضأ فيھا ويستحبھا وأما استالم ھذين الركنين فإني رأيت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يستلمھما ال يستلم غيرھما وأما تصفيري لحيتي فإني رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصفر
لحيته وأما إھاللي إذا استوت بي راحلتي فإني رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا وضع رجله في الغرز واستوت به
راحلته أھل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4673حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ ومحمد بن عبيد قال ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم العبد إذا أحسن عبادة ربه تبارك وتعالى ونصح لسيده كان له أجره مرتين إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4674حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا مالك حدثني الزھري عن سالم عن أبيه قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك وإذا قال سمع
ﷲ لمن حمده قال ربنا ولك الحمد وال يصنع مثل ذلك في السجود إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4675حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب حدثني عثمان بن سراقة سمعت بن عمر يقول رأيت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يصلي في السفر قبلھا وال بعدھا إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عثمان بن سراقة فمن رجال البخاري
 - 4676حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن عبد ﷲ بن مالك أن بن عمر صلى المغرب
والعشاء بجمع بإقامة واحدة فقال له عبد ﷲ بن مالك يا أبا عبد الرحمن ما ھذه الصالة فقال صليتھا مع رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم في ھذا المكان بإقامة واحدة صحيح
 - 4677حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال اتخذ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
خاتما من ذھب وكان يجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4678حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الرؤيا
جزء من سبعين جزءا من النبوة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4679حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه كان
قائما عند باب عائشة فأشار بيده نحو المشرق فقال الفتنة ھھنا حيث يطلع قرن الشيطان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4680حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن بن عمر قال لما مات عبد ﷲ بن أبي جاء ابنه إلى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ اعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه
وقال إذني به فلما ذھب ليصلي عليه قال يعني عمر قد نھاك ﷲ ان تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين } استغفر لھم أو
ال تستغفر لھم { فصلى عليه فأنزل ﷲ تعالى } وال تصل على أحد منھم مات أبدا { قال فتركت الصالة عليھم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 4681حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى أخبرني عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ركز
الحربة يصلي إليھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4682حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم غير
اسم عاصية قال أنت جميلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4683حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني زيد العمي عن أبي الصديق عن بن عمر قال رخص رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألمھات المؤمنين في الذيل شبرا فاستزدنه فزادھن شبرا آخر فجعلنه ذراعا فكن يرسلن إلينا نذرع
لھن ذراعا صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي
 - 4684حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي رواد حدثني نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
رأى نخامة في قبلة المسجد فحكھا وخلق مكانھا إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي داود فمن رجال
أصحاب السنن األربعة
خلق مكانھا  :أي طيب مكانھا بطيب يسمى خلوقا
 - 4685حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن األعمش عن أبي صالح عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
كنتم ثالثة فال ينتجي اثنان دون صاحبھما قال قلنا فإن كانوا أربعا قال فال يضر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4686حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان ال
يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طواف إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي رواد
 - 4687حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني بن دينار سمعت بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
إذا أحدكم قال ألخيه يا كافر فقد باء بھا أحدھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4688حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد ﷲ بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن بن عمر عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم فإنھا العشاء إنما يدعونھا العتمة إلعتامھم باإلبل لحالبھا إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 4689حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن حسين ثنا عمرو بن شعيب حدثني سليمان مولى ميمونة قال أتيت على بن
عمر وھو بالبالط والقوم يصلون في المسجد قلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس أو القوم قال إني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال تصلوا صالة في يوم مرتين إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب
 - 4690حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن مالك ثنا نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من شرب
الخمر في الدنيا ولم يتب منھا حرمھا في اآلخرة لم يسقھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4691حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع قال ال أعلمه إال عن عبد ﷲ أن العباس استأذن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخص له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4692حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
الشغار قال قلت لنافع ما الشغار قال يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته ويزوج الرجل أخته ويتزوج أخته بغير صداق إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4693حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي سليمان سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن
المتالعنين أيفرق بينھما في إمارة بن الزبير فما دريت ما أقول فقمت من مكاني إلى منزل بن عمر فقلت أبا عبد الرحمن
المتالعنين أيفرق بينھما فقال سبحان ﷲ إن أول من سأل عن ذلك فالن بن فالن قال يا رسول ﷲ أرأيت الرجل يرى امرأته
على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فسكت فلم يجبه فلما كان بعد أتاه فقال الذي سألتك عنه قد
ابتليت به فأنزل ﷲ عز و جل ھؤالء اآليات في سورة النور } والذين يرمون أزواجھم { حتى بلغ } أن غضب ﷲ عليھا إن
كان من الصادقين { فبدا بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أھون من عذاب اآلخرة فقال والذي بعثك بالحق ما
كذبتك ثم ثنى بالمرأة فوعظھا وذكرھا وأخبرھا أن عذاب الدنيا أھون من عذاب اآلخرة فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب
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قال فبدأ بالرجل فشھد } أربع شھادات با إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة ﷲ عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة
فشھدت أربع شھادات با إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب ﷲ عليھا إن كان من الصادقين { ثم فرق بينھما إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالملك بن أبي سليمان فمن رجال مسلم
 - 4694حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى يعني بن سعيد ثنا ھشام بن عروة أخبرني أبي أخبرني بن عمر عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصالة حتى تبرز فإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصالة حتى تغيب
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4695حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا ھشام بن عروة أخبرني أبي أخبرني بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم ال تحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبھا فإنھا تطلع بين قرني شيطان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4696حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثنا نافع عن عبد ﷲ بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ال تسافر المرأة ثالثا إال ومعھا ذو محرم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4697حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم } يوم يقوم
الناس لرب العالمين { قال يقوم في رشحه إلى أنصاف أذنيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4698حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد ﷲ بن دينار قال سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إن اليھود إذا سلموا فإنما يقول السام عليك فقل عليك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4699حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نحوه
مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4700حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة حدثني سماك بن حرب عن مصعب بن سعد أن ناسا دخلوا على بن
عامر في مرضه فجعلوا يثنون عليه فقال بن عمر أما إني لست بأغشھم لك سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إن
ﷲ تبارك وتعالى ال يقبل صدقة من غلول وال صالة بغير طھور صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 4701حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان ثنا عبد ﷲ بن دينار قال سمعت عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أمر أسامة على قوم فطعن الناس في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه وأيم ﷲ إن
كان لخليقا لإلمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن ابنه ھذا ألحب الناس إلي بعده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4702حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني بن دينار سمعت بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أسلم سالمھا ﷲ وغفار غفر ﷲ لھا وعصية عصت ﷲ ورسوله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4703حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر قال كانت قريش تحلف بآبائھا
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من كان حالفا فليحلف با ال تحلفوا بآبائكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4704حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن إسماعيل عن أبي حنظلة سألت بن عمر رضي ﷲ تعالى عنھما عن الصالة
في السفر قال الصالة في السفر ركعتان قلنا إنا آمنون قال سنة النبي صلى ﷲ عليه و سلم صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 4705حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال أبي وقال يحيى بن سعيد مرة
عن عمر أنه قال يا رسول ﷲ نذرت في الجاھلية أن أعتكف ليلة في المسجد فقال وف بنذرك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 4706حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا نصح
العبد لسيده وأحسن عبادة ربه له األجر مرتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4707حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى يعني بن سعيد عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال الذين يصنعون ھذه الصور يعذبون ويقال لھم أحيوا ما خلقتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4708حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
التلقي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4709حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ قال حدثني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا
وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصالة فال يقوم حتى يفرغ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4710حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال اجعلوا
آخر صالتكم بالليل وترا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4711حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب عن خاله الحرث عن حمزة بن عبد ﷲ بن عمر عن أبيه قال
كانت تحتي امرأة كان عمر يكرھھا فقال طلقھا فأبيت فأتى عمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال أطع أباك إسناده قوي
رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث خال ابن أبي ذئب فمن رجال أصحاب السنن
 - 4712حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا نودي أحدكم
إلى وليمة فليأتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4713حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء أو حرير تباع
فقال للنبي صلى ﷲ عليه و سلم لو اشتريت ھذه تلبسھا يوم الجمعة أو للوفود قال إنما يلبس ھذه من ال خالق له قال فأھدى
لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم منھا حلل فبعث إلى عمر منھا بحلة قال سمعت منك تقول ما قلت وبعثت إلي بھا قال إنما
بعثت بھا إليك لتبيعھا أو تكسوھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4714حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبد الملك ثنا سعيد بن جبير أن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يصلي على راحلته مقبال من مكة إلى المدينة حيث توجھت به وفيه نزلت ھذه اآلية } فأينما تولوا فثم وجه ﷲ { إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك فمن رجال مسلم
 - 4715حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أكل
من ھذه الشجرة فال يأتين المساجد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4716حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد ﷲ أخبرني نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام
جزافا بأعلى السوق فنھاھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يبيعوه حتى ينقلوه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4717حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثالثا ويقول ال إله إال ﷲ وحده ال شريك له
له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق ﷲ وعده ونصر عبده وھزم
األحزاب وحده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4718حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4719حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن عبد ﷲ بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
الحمى من فيح جھنم فأبردوھا بالماء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4720حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن عبد ﷲ بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه
نھى يوم خيبر عن لحوم الحمر األھلية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4721حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال واصل رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم في رمضان فواصل الناس فقالوا نھيتنا عن الوصال وأنت تواصل قال إني لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4722حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يبع
أحدكم على بيع أخيه وال يخطب على خطبة أخيه إال أن يأذن له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4723حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إن
أمامكم حوضا ما بين جرباء وأذرح إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4724حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال لعن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4725حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال دخل النبي صلى ﷲ عليه و
سلم مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4726حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير عن مالك يعني بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن بن عمر إن كنا لنعد
لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مائة مرة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 4727حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا فضيل يعني بن غزوان عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أتى فاطمة فوجد على بابھا سترا فلم يدخل عليھا وقلما كان يدخل إال بدأ بھا قال فجاء علي فرآھا مھتمة فقال
مالك فقالت جاء إلي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلم يدخل على فأتاه علي فقال يا رسول ﷲ إن فاطمة اشتد عليھا أنك
جئتھا فلم تدخل عليھا فقال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم قال فذھب إلى فاطمة فأخبرھا بقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
فقالت فقل لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فما تأمرني به فقال قل لھا ترسل به إلى بني فالن إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4728حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا فضيل يعني بن غزوان حدثني أبو دھقانة قال كنت جالسا عند عبد ﷲ بن
عمر فقال أتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ضيف فقال لبالل ائتنا بطعام فذھب بالل فأبدل صاعين من تمر بصاع من
تمر جيد وكان تمرھم دونا فأعجب النبي صلى ﷲ عليه و سلم التمر فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم من أين ھذا التمر فأخبره
أنه أبدل صاعا بصاعين فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رد علينا تمرنا حسن
 - 4729حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير أنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من
شرب الخمر في الدنيا لم يشربھا في اآلخرة إال أن يتوب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4730حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4731حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4732حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عامل
أھل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق وثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من
شعير فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر فخير أزواج النبي صلى ﷲ عليه و سلم أن يقطع لھن من األرض أو يضمن لھن
الوسوق كل عام فاختلفوا فمنھم من اختار أن يقطع لھا األرض ومنھم من اختار الوسوق وكانت حفصة وعائشة ممن اختار
الوسوق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4733حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا يحيى عن عبد ﷲ بن أبي سلمة عن عبد ﷲ بن عبد ﷲ بن عمر عن أبيه قال
غدونا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن أبي سلمة فمن رجال مسلم
 - 4734حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال اتخذ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر من بعده ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان نقشه محمد رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4735حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال يقيم الرجل الرجل عن مقعده يقعد فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4736حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من
اشترى طعاما فال يبعه حتى يستوفيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4737حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير أنا حجاج عن وبرة عن بن عمر قال أمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بقتل
الفأرة والغراب والذئب قال قيل البن عمر الحية والعقرب قال قد كان يقال ذلك حسن
قوله " } " قال السندي  :يريد أنه لم يسمعه من النبي صلى ﷲ عليه و سلم ولكن سمع من غيره أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قاله
 - 4738حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال نھى النبي صلى ﷲ عليه و سلم أن
تتلقى السلع حتى تدخل األسواق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4739حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأى في
بعض مغازيه امرأة مقتولة فنھى عن قتل النساء والصبيان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4740حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ينھى النساء في اإلحرام عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4741حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد يعني بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه وابن اسحق وإن
صرح بالتحديث في الرواية  6187فقد تفرد برفعه وقد خالفه من ھو أوثق منه وأحفظ فرووه موقوفا وقال ابن المديني  :لم
أجد البن إسحق إال حديثين منكرين وعد ھذا منھما
وأخرجه موقوفا الشافعي في المسند بإسناد صحيح
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 - 4742حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أسامة ثنا عبيد ﷲ عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4743حدثنا عبد ﷲ بن أحمد حدثني أبي ثنا بن نمير عن حنظلة عن سالم سمعت بن عمر يقول إن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال رأيت عند الكعبة رجال آدم سبط الرأس واضعا يده على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فسألت من ھذا
فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم وال أدري أي ذلك قال ورأيت وراءه رجال أحمر جعد الرأس أعور عين اليمنى أشبه
من رأيت به بن قطن فسألت من ھذا فقالوا المسيخ الدجال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4744حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن إسماعيل عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أمر بقتل الكالب حتى قتلنا كلب امرأة جاءت من البادية إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 4745حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى بن عبيد ثنا فضيل يعني بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أيما رجل كفر رجال فإن كان كما قال وإال فقد باء بالكفر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4746حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد أنا عبد ﷲ يعني بن مبارك أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذاك ونھى عن قتل النساء والصبيان إسناده صحيح
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد فمن رجال ابن ماجة وھو ثقة
 - 4747حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسباط بن محمد ثنا األعمش عن عبد ﷲ بن عبد ﷲ عن سعد مولى طلحة عن بن عمر
قال لقد سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حديثا لو لم أسمعه إال مرة أو مرتين حتى عد سبع مرار ولكن قد سمعته
أكثر من ذلك قال كان الكفل من بني إسرائيل ال يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاھا ستين دينارا على أن يطأھا فلما قعد
منھا مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال ما يبكيك أكرھتك قالت ال ولكن ھذا عمل لم أعمله قط وإنما حملني عليه
الحاجة قال فتفعلين ھذا ولم تفعليه قط قال ثم نزل فقال اذھبي فالدنانير لك ثم قال وﷲ ال يعصي ﷲ الكفل أبدا فمات من ليلته
فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر ﷲ عز و جل للكفل إسناده ضعيف
 - 4748حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عاصم يعني بن محمد عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل أبدا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4749حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد عن يوسف بن صھيب عن زيد العمي عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر إسناده ضعيف
 - 4750حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بن عمر أنه قبل يد النبي
صلى ﷲ عليه و سلم إسناده ضعيف
 - 4751حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثني عكرمة بن عمار عن سالم عن بن عمر قال خرج رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من بيت عائشة فقال رأس الكفر من ھھنا من حيث يطلع قرن الشيطان صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4752حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن العمري عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
الوصال في الصيام فقيل له إنك تفعله فقال إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني صحيح وھذا إسناد ضعيف
لضعف العمري
 - 4753حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عمر عن أبيه
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان الماء قدر قلتين أو ثالث لم ينجسه شيء قال وكيع يعني بالقلة الجرة صحيح
وھذا إسناد جيد دون قوله " أو ثالث "
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 - 4754حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم تجىء الفتنة من ھھنا من المشرق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4755حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا أبو حباب عن أبيه عن بن عمر قال كان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
عند ھذه السارية وھي يومئذ جذع نخلة يعني يخطب إسناده ضعيف
 - 4756حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا قدامة بن موسى عن شيخ عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعتين صحيح بطرقه وشواھده وإسناده ھنا ضعيف
 - 4757حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا بن أبي ذئب والعمري عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
كان يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4758حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجلي قال قلت البن عمر أتصلي الضحى
قال ال قلت صالھا عمر قال ال قلت صالھا أبو بكر قال ال قلت أصالھا النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال أخاله إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4759حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا العمري عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مثل
القرآن مثل اإلبل المعقلة إن تعاھدھا صاحبھا أمسكھا وإن تركھا ذھبت صحيح
 - 4760حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثني سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم الثقفي قال سألت بن عمر عن
الصالة بمنى فقال ھل سمعت محمدا صلى ﷲ عليه و سلم قلت نعم وآمنت فاھتديت به قال فإنه كان يصلي بمنى ركعتين
إسناده صحيح
 - 4761حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه رضي ﷲ تعالى عنھما قال خرجنا مع
بن عمر فصلينا الفريضة فرأى بعض ولده يتطوع فقال بن عمر صليت مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم وأبي بكر وعمر
وعثمان في السفر فلم يصلوا قبلھا وال بعدھا قال بن عمر ولو تطوعت ألتممت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4762حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا العمري عن نافع عن بن عمر وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ألحد له لحد صحيح لغيره وھذان إسنادان ضعيفان لضعف العمري
 - 4763حدثني عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاھد عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة قل يا أيھا الكافرون وقل
ھو ﷲ أحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4764حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاھد عن بن عمر قال أخذ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ببعض جسدي فقال يا عبد ﷲ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل واعدد نفسك في الموتى صحيح لغيره دون قوله "
واعدد نفسك في الموتى " فھو حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ليث
 - 4765حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثني عمر بن حدير عن يزيد بن عطارد أبي البزري السدوسي عن بن عمر قال
كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده ضعيف
 - 4766حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم مفاتيح الغيب خمس ال يعلمھا إال ﷲ } إن ﷲ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام وما تدري نفس ماذا
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن ﷲ عليم خبير { إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4767حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثني عيينة بن عبد الرحمن عن علي بن زيد بن جدعان حدثني سالم عن أبيه أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إنما يلبس الحرير من ال خالق له صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 4768حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا العمري عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم بعث بن رواحة
إلى خيبر يخرص عليھم ثم خيرھم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا ھذا الحق بھذا قامت السماوات واألرض إسناده ضعيف
 - 4769حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا عبد ﷲ بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم عن إخصاء الخيل والبھائم وقال بن عمر فيھا نماء الخلق إسناده ضعيف وقد روي موقوفا ومرفوعا وموقوفه ھو
الصحيح
 - 4770حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده أبدا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4771حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا ثابت بن عمارة عن أبي تميمة الھجيمي عن بن عمر قال صليت مع رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان فال صالة بعد الغداة حتى تطلع يعني الشمس إسناده قوي
 - 4772حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا ھشام عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال
تحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبھا فإنھا تطلع بين قرني شيطان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4773حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رخص
للنساء أن يرخين شبرا فقلن يا رسول ﷲ إذا تنكشف أقدامنا فقال ذراعا وال تزدن عليه صحيح بطرقه وھذا إسناد ضعيف
لضعف العمري
 - 4774حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا المري عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إن من أحسن
أسمائكم عبد ﷲ وعبد الرحمن صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 4775حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا أبو جناب عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال
عدوى وال طيرة وال ھامة قال فقام إليه رجل فقال يا رسول ﷲ أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب اإلبل قال ذلك القدر
فمن أجرب األول صحيح لغيره
 - 4776حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان األحمري عن بن عمر قال
سئل النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن الرجل يطلق امرأته ثالثا فيتزوجھا آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقھا قبل أن
يدخل بھا ھل تحل لألول قال ال حتى يذوق العسيلة صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة رزين بن سليمان األحمري
 - 4777قال عبد ﷲ قال أبي وثناه أحمد يعني الزبيري قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين
لغيره

صحيح

 - 4778حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد ﷲ بن سعيد بن أبي ھند عن أبيه عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إذا دخل مكة قال اللھم ال تجعل منايانا بھا حتى تخرجنا منھا رجاله ثقات رجال الشيخين وإسناده صحيح إن
ثبت سماع سعيد بن أبي ھند من ابن عمر فلم نجد في كتب الرجال سماعه منه وھو قد أدرك عبد ﷲ بن عباس وسمع منه فھو
معاصر البن عمر ولم يوصف بالتدليس
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* وقد كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يكره أن يموت ھو أو أحد من المھاجرين بمكة حتى تثبت لھم ھجرتھم وقد رثى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لسعد بن خولة أن مات بمكة فقال " اللھم امض ألصحابي ھجرتھم وال تردھم على أعقابھم
لكن البائس سعد بن خولة " متفق عليه
 - 4779حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حنظلة عن سالم عن أبيه قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن تضرب
الصور يعني الوجه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4780حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد ﷲ بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال يعجل أحدكم عن طعامه للصالة قال وكان بن عمر يسمع اإلقامة وھو يتعشى فال يعجل صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف
عبدﷲ بن نافع
 - 4781حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عمر عن قزعة قال قال لي بن عمر أودعك كما ودعني رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أستودع ﷲ دينك وأمانتك وخواتيم عملك صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 4782حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نافع بن عمر الجمحي عن سعيد بن حسان عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كان ينزل بعرفة وادي نمرة فلما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى بن عمر أية ساعة كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يروح في ھذا اليوم فقال إذا كان ذاك رحنا فأرسل الحجاج رجال ينظر أي ساعة يروح فلما أراد بن عمر أن يروح قال
أزاغت الشمس قالوا لم تزغ الشمس قال زاغت الشمس قالوا لم تزغ فلما قالوا قد زاغت ارتحل إسناده ضعيف وسياق الروايه
الصحيحة غير ذلك ) البخاري  1660و( 1663
 - 4783حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن رسول
ﷲ كان يدھن عند اإلحرام بالزيت غير المقتت إسناده ضعيف لضعيف فرقد السبخي وبقية رجاله رجال الصحيح وقد روي
موقوفا وھو الصحيح
* غير مقتت أي غير مطيب
قال ابن خزيمة  :لو كان الدھن مقتتا بأطيب الطيب جاز االدھان به إذا أراد اإلحرام ألن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قد تطيب
حين أراد اإلحرام بطيب فيه مسك والمسك أطيب الطيب
 - 4784حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان عن بن عمر أنه دعا غالما له
فأعتقه فقال ما لي من أجره مثل ھذا الشيء رفعه من األرض سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من لطم غالمه
فكفارته عتقه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان فمن رجال مسلم
 - 4785حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عمارة بن مسلم الفزاري حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم
سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول لم يكن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يدع ھؤالء الدعوات حين يصبح وحين يمسي اللھم إني
أسألك العافية في الدنيا واآلخرة اللھم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأھلي ومالي اللھم استر عوراتي وآمن
روعاتي اللھم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قال
يعني الخسف إسناده صحيح رجاله ثقات
 - 4786حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن النجراني عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم أتي بسكران فضربه الحد فقال ما شرابك قال الزبيب والتمر قال يكفي كل واحد منھما من صاحبه إسناده ضعيف
 - 4787حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة موالھم وعن عبد
الرحمن بن عبد ﷲ الغافقي أنھما سمعا بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعنت الخمرة على عشرة وجوه
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لعنت الخمر بعينھا وشاربھا وساقيھا وبائعھا ومبتاعھا وعاصرھا ومعتصرھا وحاملھا والمحمولة إليه وآكل ثمنھا صحيح
بطرقه وشواھده وھذا إسناد حسن
 - 4788حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن موسى قال وكيع نرى أنه بن عقبة عن سالم عن بن عمر قال كان
يمين النبي صلى ﷲ عليه و سلم التي يحلف عليھا ال ومقلب القلوب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4789حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم يعني بن عبد ﷲ
عن بن عمر أنه طلق امرأته وھي حائض فسأل عمر النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال مره فليراجعھا ثم ليطلقھا طاھرا أو
حامال إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالرحمن فمن رجال مسلم
 - 4790حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن عبد ﷲ بن عصم وقال إسرائيل بن عصمة قال وكيع ھو بن
عصم سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن في ثقيف مبيرا وكذابا صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
لضعف شريك
 - 4791حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي األزدي عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم صالة الليل والنھار مثنى مثنى صحيح إال أن لفظة " والنھار " فيھا كالم
 - 4792حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد ﷲ عن سالم عن أبيه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لھم أحيوا ما خلقتم صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن
عبيدﷲ بن عاصم بن عمر
 - 4793حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شريك عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم صلى
إلى بعيره صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف شريك
 - 4794حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال بينا الناس في مسجد قباء في
صالة الصبح إذ أتاھم آت فقال إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد نزل عليه قرآن ووجه نحو الكعبة قال فانحرفوا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4795حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن أبيه عن عبد ﷲ بن أبي المجالد عن مجاھد عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه ﷲ يوم القيامة على رؤوس األشھاد قصاص بقصاص
إسناده حسن
 - 4796حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن خاله الحرث عن سالم عن بن عمر قال كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات إسناده حسن
 - 4797حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن ھشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن بن عمر قال كنا نقول في زمن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم رسول ﷲ خير الناس ثم أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي بن أبي طالب ثالث خصال ألن تكون لي واحدة
منھن أحب إلي من حمر النعم زوجه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ابنته وولدت له وسد األبواب إال بابه في المسجد وأعطاه
الراية يوم خيبر إسناده ضعيف
 - 4798حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن يزيد بن بشر عن بن عمر قال
بني اإلسالم على خمس شھادة أن ال إله إال ﷲ وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال فقال له رجل
والجھاد في سبيل ﷲ قال بن عمر الجھاد حسن ھكذا حدثنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده ضعيف
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 - 4799حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زاذان عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ثالثة على كثبان المسك يوم القيامة رجل أم قوما وھم به راضون ورجل يؤذن في كل يوم وليلة خمس صلوات
وعبد أدى حق ﷲ تعالى وحق مواليه إسناده ضعيف
 - 4800حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثني أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاھد عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال يعظم أھل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدھم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وإن غلظ
جلده سبعون ذراعا وإن ضرسه مثل أحد إسناده ضعيف
 - 4801حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن يزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم عن الرقبى وقال من أرقب فھو له صحيح لغيره
 - 4802حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن سالم عن بن عمر قال خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من بيت عائشة فقال إن الكفر من ھھنا من حيث يطلع قرن الشيطان صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4803حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد ﷲ بن عبد
ﷲ بن عمر عن أبيه عبد ﷲ بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو يسأل عن الماء يكون بالفالة من
األرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 4804حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إنه لم يكن نبي قبلي إال وصفه ألمته وألصفنه صفة لم يصفھا من كان قبلي إنه أعور وﷲ تبارك وتعالى ليس بأعور عينه
اليمنى كأنھا عنبة طافية صحيح وھذا إسناد حسن لوال عنعنة ابن إسحق
 - 4805حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون عن حجاج عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم يقول من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أھله وماله صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 4806حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا عبد ﷲ بن بحير الصنعاني القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني
أخبره أنه سمع بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا
الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وأحسبه أنه قال سورة ھود إسناده حسن
 - 4807حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا سفيان يعني بن حسين عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال لما
تأيمت حفصة وكانت تحت خنيس بن حذافة لقي عمر رضي ﷲ تعالى عنه عثمان فعرضھا عليه فقال عثمان ما لي في النساء
حاجة وسأنظر فلقي أبا بكر فعرضھا عليه فسكت فوجد عمر في نفسه على أبي بكر فإذا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد
خطبھا فلقي عمر أبا بكر فقال إني كنت عرضتھا على عثمان فردني وإني عرضتھا عليك فسكت عني فألنا عليك كنت أشد
غضبا مني على عثمان وقد ردني فقال أبو بكر إنه قد كان ذكر من أمرھا وكان سرا فكرھت أن أفشي السر صحيح
 - 4808حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من كان متحريھا فليتحرھا ليلة سبع وعشرين وقال تحروھا ليلة سبع وعشرين يعني ليلة القدر إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 4809حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن جبله بن سحيم عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عن الحنتمة قيل وما الحنتمة قال الجرة يعني النبيذ إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4810حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حسين بن ذكوان يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن بن عمر وبن
عباس رفعاه إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال ال يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيھا إال الوالد فيما يعطي ولده
ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيھا كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه إسناده حسن رجاله ثقات رجال
الشيخين غير عمرو بن شعيب فقد روى له أصحاب السنن وھو صدوق
 - 4811حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا نافع بن عمر عن أبي بكر يعني بن أبي موسى قال كنت مع سالم بن عبد ﷲ بن
عمر فمرت رفقة ألم البنين فيھا أجراس فحدث سالم عن أبيه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال ال تصحب المالئكة ركبا
معھم الجلجل فكم ترى في ھؤالء من جلجل صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 4812حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا ھمام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق ھو الناجي عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم ﷲ وعلى ملة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجاله ثقات
رجال الشيخين  ...ثم ذكر األرناؤوط اختالفا في رفعه ووقفه
 - 4813حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھمام بن يحيى عن قتادة عن أبي الحكم البجلي عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من اتخذ كلبا غير كلب زرع أو ضرع أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط فقلت البن عمر إن كان
في دار وأنا له كاره قال ھو على رب الدار الذي يملكھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4814حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة حدثني سالم عن بن عمر عن رؤيا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس قد اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه
ضعف وﷲ يغفر له ثم نزع عمر فاستحالت غربا فما رأيت عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4815حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار أنه سمع عبد ﷲ بن عمر يقول سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول الشھر ھكذا وھكذا وھكذا وقبض إبھامه في الثالثة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4816حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا عبيد ﷲ بن األخنس عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم الخيل في نواصيھا الخير إلى يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4817حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال الوالء لمن أعتق صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 4818حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح قال ثنا األوزاعي عن المطلب بن عبد ﷲ بن حنطب قال كان بن عمر يتوضأ
ثالثا يرفعه إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم وكان بن عباس يتوضأ مرة يرفعه إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم ھو حديثان :
حديث ابن عمر  :وإسناده ضعيف وروي موقوفا وھو الصحيح وحديث ابن عباس  :صحيح لغيره
 - 4819حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أناخ
بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4820حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة عن موسى بن عقبة سمعت سالم بن عبد ﷲ قال كان بن عمر يكاد يلعن
البيداء ويقول إنما أھل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من المسجد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4821حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني نافع أن بن عمر كان يقول سمعت النبي صلى ﷲ عليه و
سلم يقول لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 4822حدثنا عبد ﷲ بن أحمد ثنا أبي ثنا روح وعفان قاال ثنا حماد بن سلمة عن حميد قال عفان في حديثه أنا حميد عن بكر
بن عبد ﷲ عن بن عمر أنه قال قدم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مكة وأصحابه ملبين وقال عفان مھلين بالحج فقال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من شاء أن يجعلھا عمرة إال من كان معه الھدي قالوا يا رسول ﷲ أيروح أحدنا إلى منى
وذكره يقطر منيا قال نعم وسطعت المجامر وقدم علي بن أبي طالب من اليمن فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بم أھللت
قال أھللت بما أھل به النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال روح فإن لك معنا ھديا قال حميد فحدثت به طاوسا فقال ھكذا فعل القوم
قال عفان اجعلھا عمرة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 4823حدثنا عبد ﷲ بن أحمد ثنا أبي ثنا روح ثنا بن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربھا في اآلخرة إال أن يتوب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4824حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم بمثله إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4825حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا األسود بن عامر أنا أبو بكر عن األعمش عن عطاء بن أبي رباح عن بن عمر قال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا يعني ضن الناس بالدينار والدرھم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر
وتركوا الجھاد في سبيل ﷲ انزل ﷲ بھم بالء فلم يرفعه عنھم حتى يراجعوا دينھم إسناده ضعيف النقطاعه
 - 4826حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود أنا أبو إسرائيل عن فضيل عن مجاھد عن بن عمر قال مسي رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم بصالة العشاء حتى صلى المصلي واستيقظ المستيقظ ونام النائمون وتھجد المتھجدون ثم خرج فقال لوال أن أشق
على أمتي أمرتھم أن يصلوا ھذا الوقت أو ھذه الصالة أو نحو ذا إسناده ضعيف
 - 4827حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا عبد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي ﷲ تعالى عنھما أن العباس
استأذن النبي صلى ﷲ عليه و سلم في أن يبيت تلك الليلة بمكة من أجل السقاية فأذن له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4828حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد ﷲ أن بن عمر كان يھجع ھجعة بالبطحاء
وذكر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فعل ذلك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 4829حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح حدثنا حماد عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ادھن بزيت غير مقتت وھو محرم إسناده ضعيف
 - 4830حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4831حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاذ بن معاذ ثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد ﷲ بن عمر قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4832حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاذ ثنا عاصم بن محمد سمعت أبي يقول سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يزال ھذا األمر في قريش ما بقي من الناس اثنان قال وحرك إصبعيه يلويھما ھكذا إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 4833حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاذ ثنا عمران بن حدير عن يزيد بن عطارد أبي البزري قال قال بن عمر كنا نشرب
ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده ضعيف
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 - 4834حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاذ ثنا بن عون عن مسلم مولى لعبد القيس قال معاذ كان شعبة يقول القرى قال قال
رجل البن عمر أرأيت الوتر أسنة ھو قال ما سنة أوتر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأوتر المسلمون قال ال أسنة ھو قال
مه أتعقل أوتر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأوتر المسلمون إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير مسلم فمن رجال مسلم
* * قال السندي  :قوله  :قال ما سنة  :أي ما معنى كونه سنة أو غير سنة وأي وجه لھذا السؤال ؟ ثم اجابه بأن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم فعله وھو غير مخصوص به حيث إن المسلمين فعلوه أيضا وفي مثله ينبغي االقتداء به وينبغي للناس أن يسألوا
عن ھذا المعنى ثم يعملوا به وال ينبغي لھم أن يسألوا عن كونه سنة أي غير واجب ليتوسلوا بذلك إلى تركه
 - 4835حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاذ ثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال نادى رجل النبي صلى ﷲ عليه و سلم ماذا
يلبس المحرم من الثياب فقال ال تلبسوا القميص وال العمامة وال البرانس وال السراويالت وال الخفاف إال ان ال تكون نعال فإن
لم تكن نعال فخفين دون الكعبين وال ثوبا مسه ورس قال بن عون إما قال مصبوغ وإما قال مسه ورس وزعفران قال بن
عون وفي كتاب نافع مسه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4836حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال وذكرت البن شھاب قال حدثني سالم أن
عبد ﷲ بن عمر قد كان يصنع ذاك ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتھا أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان
يرخص للنساء في الخفين إسناده حسن
 - 4837حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي حدثني بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن طاوس قال سألت بن عمر أنھى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم عن نبيذ الجر قال نعم قال وقال طاوس وﷲ إني سمعته منه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4838حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد الملك عن عطاء عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
أنه قال صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحرام فھو أفضل إسناده صحيح
على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك فمن رجال مسلم
 - 4839حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إذا جمع ﷲ األولين واآلخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء فقيل ھذه غدرة فالن بن فالن إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4840حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال ال يتحينن أحدكم طلوع الشمس
وال غروبھا فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان ينھى عن ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4841حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأى نخامة
في قبلة المسجد فحتھا ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم في الصالة فال يتنخم قبل وجھه فإن ﷲ تعالى قبل وجه أحدكم إذا
كان في الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4842حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا أدخل
رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أھل من مسجد ذي الحليفة إسناده صحيح على شرط الشيخين
* * صواب السند  ... " :حدثنا محمد بن عبيد ) حدثنا عبيد ﷲ ( عن نافع عن ابن عمر
 - 4843حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان يخرج من طريق الشجرة وكان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4844حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان إذا طاف بالبيت الطواف األول خب ثالثة ومشى أربعة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4845حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم إنما مثل القرآن مثل اإلبل المعقلة إن تعاھدھا صاحبھا بعقلھا أمسكھا عليه وإن أطلق عقلھا ذھبت إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4846حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا يحيى بن سعيد عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يأتي قباء راكبا وماشيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4847حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد بن سيرين عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
صالة المغرب وتر النھار فأوتروا صالة الليل رجاله ثقات رجال الشيخين  . ...وذكر أن ابن أبي شيبة رواه عن ابن سيرين
مرسال ورواه بنحوه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر موقوفا
 - 4848حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا سليمان التيمي عن طاوس عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
صالة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4849حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا سعيد بن زياد الشيباني ثنا زياد بن صبيح الحنفي قال كنت قائما أصلي إلى
البيت وشيخ إلى جانبي فأطلت الصالة فوضعت يدي على خصري فضرب الشيخ صدري بيده ضربة ال يألو فقلت في نفسي
ما رابه مني فأسرعت االنصراف فإذا غالم خلفه قاعد فقلت من ھذا الشيخ قال ھذا عبد ﷲ بن عمر فجلست حتى انصرف
فقلت أبا عبد الرحمن ما رابك مني قال أنت ھو قلت نعم قال ذاك الصلب في الصالة وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ينھى عنه صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 4850حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ثنا عبد العزيز بن عبد ﷲ بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد ﷲ بن أبي
سلمة عن عبد ﷲ بن عبد ﷲ بن عمر عن عبد ﷲ بن عمر قال كنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صبيحة عرفة منا
المكبر ومنا المھل أما نحن فنكبر قال قلت العجب لكم كيف لم تسألوه كيف صنع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 4851حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حجاج بن أرطاة عن وبرة سمعت بن عمر يقول أمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم بقتل الذئب للمحرم يعني والفأرة والغراب والحداء فقيل له فالحية والعقرب فقال قد كان يقال ذاك إسناده حسن
 - 4852حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد المخزومي عن بن عمر أن رجال اشترى
نخال قد أبرھا صاحبھا فخاصمه إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن الثمرة لصاحبھا
الذي أبرھا إال أن يشترط المشتري صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 4853حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا جرير بن حازم وإسحاق بن عيسى قال ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن
الحريت عن الحسن بن ھادية قال لقيت بن عمر قال إسحاق فقال لي ممن أنت قلت من أھل عمان قال من أھل عمان قلت نعم
قال أفال أحدثك ما سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قلت بلى فقال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إني
ألعلم أرضا يقال لھا عمان ينضح بجانبھا وقال إسحاق بناحيتھا البحر الحجة منھا أفضل من حجتين من غيرھا إسناده
ضعيف
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 - 4854حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا الحجاج بن أرطاة عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم دفع خيبر إلى أھلھا بالشطر فلم تزل معھم حياة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كلھا وحياة أبي بكر وحياة عمر
حتى بعثني عمر ألقاسمھم فسحروني فتكوعت يدي فانتزعھا عمر منھم إسناده ضعيف
 - 4855حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد عن ھمام عن نافع عن بن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى أھلھا أن
يبيعوھا إال أن يكون لھم والؤھا فذكرت ذلك عائشة للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اشتريھا
فأعتقيھا فإنما الوالء لمن أعطى الثمن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4856حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا جرير بن حازم ثنا نافع قال وجد بن عمر القر وھو محرم فقال ألق علي ثوبا
فألقيت عليه برنسا فأخره وقال تلقي على ثوبا قد نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يلبسه المحرم إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4857حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا معاذ ثنا بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله ھل كانت الدعوة قبل القتال قال فكتب إلي إن
ذاك كان في أول اإلسالم وإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد أغار على بني المصطلق وھم غارون وأنعامھم تسقى على
الماء فقتل مقاتلتھم وسبى سبيھم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحرث وحدثني بھذا الحديث عبد ﷲ بن عمر وكان في ذلك
الجيش إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4858حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنبأنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن حفص بن عاصم
عن بن عمر قال صليت مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان ست سنين بمنى فصلوا صالة المسافر
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4859حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا شعبة عن محارب بن دثار عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم قال إن مثل المؤمن مثل شجرة ال يسقط ورقھا فما ھي قال فقالوا وقالوا فلم يصيبوا وأردت أن أقول ھي النخلة
فاستحييت فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ھي النخلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4860حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد ﷲ بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يصلي الليل مثنى مثنى ثم يوتر بركعة من آخر الليل ثم يقوم كان األذان واإلقامة في أذنيه إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4861حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا إسماعيل عن أبي حنظلة قال سألت بن عمر عن الصالة في السفر فقال الصالة
في السفر ركعتين فقال إنا آمنون ال نخاف أحدا قال سنة النبي صلى ﷲ عليه و سلم صحيح لغيره وھذا إسناد محتمل للتحسين
 - 4862حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يقول يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانھم
صحيح
 - 4863حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو
 - 4864حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد يعني بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه حدثھم عن بن
عمر أنه قال وقف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على القليب يوم بدر فقال يا فالن يا فالن ھل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا
أما وﷲ إنھم اآلن ليسمعون كالمي قال يحيى فقالت عائشة غفر ﷲ ألبي عبد الرحمن إنه وھل إنما قال رسول ﷲ صلى ﷲ
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عليه و سلم وﷲ إنھم ليعلمون اآلن أن الذي كنت أقول لھم حقا وإن ﷲ تعالى يقول } إنك ال تسمع الموتى وما أنت بمسمع من
في القبور { إسناده حسن
 - 4865حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن بن عمر قال مر
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بقبر فقال إن ھذا ليعذب اآلن ببكاء أھله عليه فقالت عائشة غفر ﷲ ألبي عبد الرحمن إنه وھل
إن ﷲ تعالى يقول } وال تزر وازرة وزر أخرى { إنما قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن ھذا ليعذب اآلن وأھله يبكون
عليه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4866حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قال عبد ﷲ بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الشھر تسع وعشرون وصفق بيديه مرتين ثم صفق الثالثة وقبض إبھامه فقالت عائشة غفر
ﷲ ألبي عبد الرحمن إنه وھل إنما ھجر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نساءه شھرا فنزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول ﷲ
إنك نزلت لتسع وعشرين فقال إن الشھر يكون تسعا وعشرين المرفوع منه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4867حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا إسماعيل عن سالم البراد عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من
صلى على جنازة فله قيراط فسئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما القيراط قال مثل أحد صحيح
 - 4868حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد يعني بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول على ھذا المنبر وھو ينھى الناس إذا أحرموا عما يكره لھم ال تلبسوا العمائم وال القمص وال السراويالت وال
البرانس وال الخفين إال أن يضطر مضطر إليھما فيقطعھما أسفل من الكعبين وال ثوبا مسه الورس وال الزعفران قال وسمعته
ينھى النساء عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب صحيح
 - 4869حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن سالم بن عبد ﷲ بن عمر أنه حدثھم عن أبيه أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يصلح بيع الثمر حتى يتبين صالحه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4870حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا سفيان يعني بن حسين عن الحكم عن مجاھد قال كنا مع بن عمر في
سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لم فعلت فقال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فعل ھذا ففعلت إسناده صحيح رجاله
ثقات رجال الشيخين غير سفيان بن حسين وھو الواسطي
 - 4871حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا يحيى يعني بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن رجال أخبره عن
أبيه يحيى أنه كان مع عبد ﷲ بن عمر وأن عبد ﷲ بن عمر قال له في الفتنة ال ترون القتل شيئا قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم للثالثة ال ينتجي اثنان دون صاحبھما صحيح وھذا إسناد ضعيف إلبھام الرجل الذي رواه عن يحيى ولجھالة حال
يحيى بن حبان  .وأخرجه الحميدي )  ( 647عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن ابن عمر قال ليحيى بن
حبان  :أما ترون القتل شيئا وقد قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يتناجى اثنان دون الثالث  .وھذا إسناد صحيح على
شرط الشيخين
 - 4872حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي قال بينما عبيد بن عمير يقص
وعنده عبد ﷲ بن عمر فقال عبيد بن عمير قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مثل المنافق كشاة من بين ربيضين إذا أتت
ھؤالء نطحنھا وإذا أتت ھؤالء نطحنھا فقال بن عمر ليس كذلك قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنما قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم كشاة بين غنمين قال فاحتفظ الشيخ وغضب فلما رأى ذلك عبد ﷲ قال أما إني لو لم أسمعه لم أرد ذلك عليك
إسناده ضعيف
 - 4873حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله ما أقعد بن عمر عن الغزو أو عن القوم إذا
غزوا بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوھم وھل يحمل الرجل إذا كان في الكتيبة بغير إذن أمامه فكتب إلي إن بن عمر قد كان
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يغزو ولده ويحمل على الظھر وكان يقول إن أفضل العمل بعد الصالة الجھاد في سبيل ﷲ تعالى وما أقعد بن عمر عن الغزو
إال وصايا لعمر وصبيان صغار وضيعة كثيرة وقد أغار رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على بني المصطلق وھم غارون
يسقون على نعمھم فقتل مقاتلتھم وسبى سباياھم وأصاب جويرية بنت الحرث قال فحدثني بھذا الحديث بن عمر وكان في ذلك
الجيش وإنما كانوا يدعون في أول اإلسالم وأما الرجل فال يحمل على الكتيبة إال بإذن إمامه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4874حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا لم يكن معھم غيرھم قال ونھى النبي صلى ﷲ عليه و سلم أن يخلف الرجل الرجل في
مجلسه وقال إذا رجع فھو أحق به صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 4875حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يقول إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه
 - 4876حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن نافع وعبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عمر حدثاه عن بن عمر قال سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول خمس ال جناح على أحد في قتلھن الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقور
صحيح
 - 4877حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن نافع عن بن عمر قال رأى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في القبلة
نخامة فأخذ عودا أو حصاة فحكھا به ثم قال إذا قام أحدكم يصلي فال يبصق في قبلته فإنما يناجي ربه تبارك وتعالى صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 4878حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ثنا ھشام عن محمد عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة الليل
مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4879حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
الدجال أعور العين كأنھا عنبة طافية صحيح وھذا إسناد حسن
 - 4880حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا أصبغ بن زيد ثنا أبو بشر عن أبي الزاھرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن
بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من ﷲ تعالى وبرئ ﷲ تعالى منه وأيما أھل
عرصة أصبح فيھم امرؤ جائع فقد برئت منھم ذمة ﷲ تعالى إسناده ضعيف لجھالة أبي بشر
 - 4881حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أنه كان يكره االشتراط في
الحج ويقول أما حسبكم بسنة نبيكم صلى ﷲ عليه و سلم إنه لم يشترط إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4882حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر وعبد ﷲ عن نافع عن بن عمر
قال سئل النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن الضب فقال لست بآكله وال محرمه ھذا الحديث له إسنادان  :األول  :عبدالرزاق
عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر  :وھو صحيح على شرط الشيخين والثاني  :عبدالرزاق عن عبدﷲ عن نافع عن
ابن عمر  :وھو ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر العمري
 - 4883حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه سأل النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أشتري الذھب بالفضة فقال إذا أخذت واحدا منھما فال يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس إسناده ضعيف
وأخرجه بنحوه موقوفا ابن أبي شيبة  332 / 6وأبو يعلى  5654وإسناده صحيح
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 - 4884حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا داود يعني بن قيس عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى بن عمر فقلت
أأدخل فعرف صوتي فقال أي بني إذا أتيت إلى قوم فقل السالم عليكم فإن ردوا عليك فقل أأدخل قال ثم رأى ابنه واقدا يجر
إزاره فقال ارفع إزارك فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من جر ثوبه من الخيالء لم ينظر ﷲ إليه إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس فمن رجال مسلم
 - 4885حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال
يتحر أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس وال عند غروبھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4886حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن بن شھاب عن أبي بكر بن عبيد ﷲ عن بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عبيدﷲ فمن رجال مسلم
 - 4887حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال ما تركت استالم الركنين
في رخاء وال شدة منذ رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يستلمھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4888قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن بن عمر مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4889قال وثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم حلق في حجته إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 4890قال وثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4891حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يوم فتح مكة على ناقة ألسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح فدخل النبي
صلى ﷲ عليه و سلم وأسامة وبالل وعثمان بن طلحة فأجافوا عليھم الباب مليا ثم فتحوه قال عبد ﷲ فبادرت الناس فوجدت
بالال على الباب قائما فقلت أين صلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال بين العمودين المقدمين قال ونسيت أن أسأله كم
صلى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4892حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4893حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد ﷲ بن مالك عن بن عمر قال صليت معه
المغرب ثالثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة فقال له مالك بن خالد الحارثي ما ھذه الصالة يا أبا عبد الرحمن قال صليتھا مع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في ھذا المكان بإقامة واحدة صحيح
 - 4894حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن سلمة بن كھيل عن سعيد عن بن عمر وعن أبي إسحاق
عن عبد ﷲ بن مالك األسدي عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب
ثالثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة صحيح واإلسناد األول صحيح على شرط الشيخين
 - 4895حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يلبي لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك إسناده صحيح على
شرط الشيخين
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 - 4896حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر ومالك عن نافع عن بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناداه صحيحان على شرط الشيخين
 - 4897حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال يوم الحديبية اللھم اغفر للمحلقين فقال رجل والمقصرين فقال اللھم اغفر للمحلقين فقال وللمقصرين حتى قالھا ثالثا أو
أربعا ثم قال وللمقصرين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4898حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظھر بمنى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4899حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن رجال نادى فقال يا رسول
ﷲ ما يجتنب المحرم من الثياب فقال ال يلبس السراويل وال القميص وال البرنس وال العمامة وال ثوبا مسه زعفران وال ورس
وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعھما حتى يكونا أسفل من العقبين صحيح دون
قوله " من العقبين " فشاذ  .والمشھور " من الكعبين رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 4900حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم نھى أن تؤكل لحوم األضاحي بعد ثالث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4901حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي في ماله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4902حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثالث ليال إال ووصيته عنده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4903حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن عمر حمل على فرس له }
في سبيل ﷲ ثم رآھا تباع فأراد أن يشتريھا فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تعد في صدقتك إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4904حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبيه واألعمش ومنصور عن سعيد بن عبيدة عن بن عمر قال
كان عمر يحلف وأبي فنھاه النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من حلف بشيء دون ﷲ تعالى فقد أشرك وقال اآلخر وھو شرك
رجاله ثقات رجال الشيخين إال إن سعد بن عبيدة لم يسمع ھذا الحديث من ابن عمر مباشرة  . ...ولھذا أشار الطحاوي في
شرح المشكل بإثر الحديث  831إلى فساد إسناد ھذا الحديث وقال البيھقي في السنن  :ھذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن
عمر
* * وقد سبق تصحيح إسناد حديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر في مسنده  329وصحح كذلك في " مشكل اآلثار "
فيستدرك من ھنا  .وھذا الحديث بذكر اإلشراك لم يخرجه صاحبا الصحيح وال أحدھما
 - 4905حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن إسماعيل بن أمية أخبرني الثقة أو من ال أتھم عن بن عمر
أنه خطب إلى نسيب له ابنته قال فكان ھوى أم المرأة في بن عمر وكان ھوى أبيھا في يتيم له قال فزوجھا األب يتيمه ذلك
فجاءت إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم أمروا النساء في بناتھن حسن وھذا
إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجال مبھما حدث عنه إسماعيل بن أمية ووثقه
 - 4906حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر أنه قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال عمري وال رقبى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فھو له حياته ومماته صحيح لغيره
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 - 4907حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يضع فص خاتمه في بطن الكف إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي رواد
فقد روى له أصحاب السنن األربعة
 - 4908حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر قال صلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم في المسجد فرأى في القبلة نخامة فلما قضى صالته قال إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه وإن ﷲ تبارك
وتعالى يستقبله بوجھه فال يتنخمن أحدكم في القبلة وال عن يمينه ثم دعا بعود فحكه ثم دعا بخلوق فخضبه إسناده قوي
 - 4909حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن أبي إسحاق عن مجاھد عن بن عمر قال رأيت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أكثر من خمس وعشرين مرة أو أكثر من عشرين مرة قال عبد الرزاق وأنا أشك يقرأ في ركعتي الفجر
قل يا أيھا الكافرون وقل ھو ﷲ أحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4910حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا شيخ من أھل نجران حدثني محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن
أبيه عن بن عمر أنه سأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم أو أن رجال سأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ما الذي يجوز في
الرضاع من الشھود فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجل وامرأة إسناده ضعيف جدا لضعف الشيخ من أھل نجران
 - 4911حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي شيبة عن معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن يعنى بھذا
الحديث إسناده ضعيف جدا
 - 4912قال أبو عبد الرحمن وثنا أبو بكر عبد ﷲ بن أبي شيبة قال ثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن
بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما يجوز في الرضاعة من الشھود قال رجل
وامرأة إسناده ضعيف جدا
 - 4913حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه عن بن عمر أن
رجال سأله فقال أنھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن ينبذ في الجر والدباء قال نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4914حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع بن عمر يقول سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينھى عن الجر والمزفت والدباء قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد ﷲ يقول نھى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا لم يجد شيئا ينبذ له فيه نبذ له في تور من
حجارة صحيح وقول أبو الزبير عن ابن عمر سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھم إنما سمعه من أصحابه كما يأتي
 - 4915حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت البناني قال سألت بن عمر عن نبيذ الجر فقال حرام فقلت
أنھى عنه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال بن عمر يزعمون ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4916حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال من شرب الخمر في الدنيا ثم مات وھو يشربھا لم يتب منھا حرمھا ﷲ عليه في اآلخرة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4917حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عطاء بن السائب عن عبد ﷲ بن عبيد بن عمير عن بن عمر
أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من شرب الخمر لم تقبل صالته أربعين ليلة فإن تاب تاب ﷲ عليه فإن عاد كان حقا على
ﷲ تعالى أن يسقيه من نھر الخبال قيل وما نھر الخبال قال صديد أھل النار حسن  .ونبه على زيادة لم ترد في ھذه الطبعة :
من شرب الخمر لم تقبل صالته أربعين ليلة فإن تاب تاب ﷲ عليه ) فإن عاد عاد ﷲ له فإن تاب تاب ﷲ عليه ( فإن عاد كان
حقا على ﷲ تعالى أن يسقيه من نھر الخبال قيل وما نھر الخبال قال صديد أھل النار
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 - 4918حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال شغار في اإلسالم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4919حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم يخطب يوم الجمعة مرتين بينھما جلسة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4920حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم وھو على المنبر يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4921حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4922حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال لما قفل النبي صلى ﷲ عليه
و سلم من حنين سأل عمر عن نذر كان نذره في الجاھلية اعتكاف يوم فأمره به فانطلق عمر بين يديه قال وبعث معي بجارية
كان أصابھا يوم حنين قال فجعلتھا في بعض بيوت األعراب حين نزلت فإذا أنا بسبي حنين قد خرجوا يسعون يقولون أعتقنا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال فقال عمر لعبد ﷲ اذھب فأرسلھا قال فذھبت فأرسلتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4923حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم مثل القرآن إذا عاھد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنھار كمثل رجل له إبل فإن عقلھا حفظھا وإن أطلق عقلھا ذھبت
فكذلك صاحب القرآن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4924حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال حسد إال على اثنتين رجل آتاه ﷲ القرآن فھو يقوم به أناء الليل وآناء النھار ورجل آتاه ﷲ ماال فھو ينفق منه
أناء الليل وآناء النھار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4925حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال التمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر في التسع الغوابر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4926حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن بن عمر قال
عبد الرزاق كان مرة يقول بن محمد ومرة يقول بن ربيعة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول وھو على درج
الكعبة الحمد الذي أنجز وعده ونصر عبده وھزم األحزاب وحده أال إن كل مأثرة كانت في الجاھلية فإنھا تحت قدمي اليوم
إال ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج أال إن ما بين العمد والخطأ والقتل بالسوط والحجر فيھا مائة بعير منھا أربعون في
بطونھا أوالدھا إسناده ضعيف وأفاد أن " أال إن ما بين العمد والخطأ ) و ( القتل بالسوط والحجر " صوابھا " أال إن ما بين
العمد والخطأ القتل بالسوط والحجر " بدون الواو  .قال السندي  :فإن المعنى أن القتل بالسوط بين العمد والخطأ
 - 4927حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزھري عن حمزة بن عبد ﷲ عن أبيه أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال الشؤم في ثالث الفرس والمرأة والدار إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير
إبراھيم بن خالد ورباح فقد روى لھما أبو داود والنسائي وھما ثقتان
 - 4928حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن صدقة المكي عن عبد ﷲ بن عمر أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم اعتكف وخطب الناس فقال أما إن أحدكم إذا قام في الصالة فإنه يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجي ربه
وال يجھر بعضكم على بعض بالقراءة في الصالة إسناده صحيح
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 - 4929حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن عمر سأل النبي صلى ﷲ
عليه و سلم ھل ينام أحدنا وھو جنب فقال نعم ويتوضأ وضواه للصالة قال نافع فكان بن عمر إذا أراد أن يفعل شيئا من ذلك
توضأ وضواه للصالة ما خال رجليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4930حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
مثله أن عمر سأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4931حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم نھى أن يتحرى أحدكم غروب الشمس فيصلي عند ذلك إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراھيم
بن خالد ورباح فمن رجال أبي داود والنسائي وھما ثقاتان
 - 4932حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تمنعوا إماء ﷲ أن يأتين أو قال يصلين في المسجد إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير
إبراھيم بن خالد ورباح فمن رجال أبو داود والنسائي وھما ثقتان
 - 4933حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح حدثني عمر بن حبيب عن بن أبي نجيح عن مجاھد عن عبد
ﷲ بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يمنعن رجل أھله أن يأتوا المساجد فقال بن لعبد ﷲ بن عمر فإنا نمنعھن قال
عبد ﷲ أحدثك عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وتقول ھذا قال فما كلمه عبد ﷲ حتى مات إسناده صحيح رجاله ثقات
 - 4934حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا عبد ﷲ بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه
سمع بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس
كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وأحسبه قال وسورة ھود إسناده حسن مكرر سندا ومتنا
 - 4935حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم أھل حين استوت به راحلته قائمة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4936حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج قال أخبرني نافع أن بن عمر كان يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثالثة أيام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4937حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج قال قال لي نافع قال عبد ﷲ سمعت النبي صلى ﷲ عليه و
سلم يقول يقتل من الدواب خمس ال جناح على من قتلھن في قتلھن الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور والفأرة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4938حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج حدثني الزھري عن حديث سالم بن عبد ﷲ أن عبد ﷲ بن
عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم التمسوا ليلة القدر في السبع األواخر من شھر رمضان إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4939حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج قال قال بن شھاب حدثني سالم بن عبد ﷲ أن عبد
ﷲ بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة وقد كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامھا
رجاله ثقات رجال الشيخين والمرسل أصح
 - 4940حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال قرأت على بن جريج حدثني زياد يعني بن سعد عن بن شھاب عن سالم عن
بن عمر مثله رجاله ثقات رجال الشيخين والصواب أنه مرسل
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 - 4941حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا عبد ﷲ بن بحير عن عبد الرحمن بن يزيد وكان من أھل صنعاء
وكان أعلم بالحالل والحرام من وھب يعني بن منبه قال سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أحب
أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت إسناده حسن
 - 4942حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمع بن عمر يقول سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول
على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4943حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن دينار عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الثمر
أن يباع حتى يبدو صالحه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4944حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من اقتنى كلبا إال كلب ماشية أو كلب قنص نقص من أجره كل يوم قيراطان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4945حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت البن عمر رجل العن امرأته فقال فرق
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بين أخوي بني العجالن وقال إن أحدكما كاذب فھل منكما تائب ثالثا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 4946حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن أسامة قال عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم عامل أھل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق وثمانين وسقا من تمر وعشرين
وسقا من شعير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4947حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن أسامة عن عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أھل من عند مسجد ذي الحليفة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4948حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد قال عبيد ﷲ أنا ومحمد بن بشر قال ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ذكر المسيح قال بن بشر في حديثه وذكر الدجال بين ظھراني الناس فقال إن ﷲ تبارك وتعالى ليس
بأعور أال وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4949حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا حماد بن أسامة حدثنا عبيد ﷲ ثنا نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4950حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا حماد بن أسامة ثنا عبيد ﷲ ثنا نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ھذا
الحديث وھذا الوصف إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4951قال أبي وثنا قبله قال حدثنا ھشام وبن عون عن محمد عن أبي ھريرة قال صلى بنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إحدى صالتي العشي ركعتين ثم سلم فذكر الحديث فليجب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4952حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال بادروا الصبح بالوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4953حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يحيى بن زكريا حدثني مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم ألحق بن المالعنة بأمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4954حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يحيى بن زكريا أخبرني عاصم األحول عن عبد ﷲ بن شقيق عن بن عمر أن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال بادروا الصبح بالوتر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن شقيق
فمن رجال مسلم
 - 4955حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يحيى بن زكريا حدثنا حجاج عن نافع عن بن عمر قال أقام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم بالمدينة عشر سنين يضحي إسناده ضعيف
 - 4956حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قران بن تمام عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان يصلي على راحلته حيث توجھت به إسناده صحيح
 - 4957حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا مروان بن معاوية الفزاري أنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن إسماعيل بن
جرير عن قزعة قال قال عبد ﷲ بن عمر وأرسلني في حاجة له فقال تعال حتى أودعك كما ودعني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم وأرسلني في حاجة له فأخذ بيدي فقال أستودع ﷲ دينك وأمانتك وخواتيم عملك صحيح
 - 4958حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبدة بن سليمان أبو محمد الكالبي ثنا ھشام عن أبيه عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم وقف على قليب بدر فقال ھل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ثم قال إنھم ليسمعون ما أقول فذكر ذلك لعائشة فقالت
وھل يعني بن عمر إنما قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنھم اآلن ليعلمون أن الذي كنت أقول لھم لھو الحق إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4959حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبدة ثنا ھشام عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال إن الميت
ليعذب ببكاء أھله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وھل يعني بن عمر إنما مر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على قبر فقال إن
صاحب ھذا ليعذب وأھله يبكون عليه ثم قرأت ھذه اآلية } وال تزر وازرة وزر أخرى { إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4960حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبدة ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا قفل من
الجيوش والسرايا أو الحج والعمرة فإذا أوفى على أربية كبر ثالثا ثم قال ال إله إال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد
وھو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق وعده ونصر عبده وھزم األحزاب وحده إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4961حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبدة ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عمر
عن بن عمر قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يسأل عن الماء يكون بأرض الفالة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال
النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث إسناده حسن
 - 4962حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبدة بن سليمان ثنا عبيد ﷲ حدثني من سمع بن سراقة يذكر عن بن عمر قال ما رأيت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي قبل الصالة وال بعدھا في السفر صحيح وھذا إسناد ضعيف إلبھام الراوي عن عثمان
بن سراقة
 - 4963حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبدة ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وأبا بكر وعمر كانوا
يبدءون بالصالة قبل الخطبة في العيد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4964حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم طاف طوافا واحدا إلقرانه لم يحل بينھما واشترى ھديه من الطريق من قديد إسناده ضعيف
 - 4965حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز ومخلد بن يزيد أخبرنا سعيد المعنى عن سليمان بن
موسى عن نافع مولى بن عمر سمع بن عمر صوت زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وھو
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يقول يا نافع أتسمع فأقول نعم قال فيمضي حتى قلت ال قال فوضع يديه وأعاد الراحلة إلى الطريق وقال رأيت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل ھذا إسناده حسن
 - 4966حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا الوليد يعني بن مسلم ثنا األوزاعي حدثني المطلب بن عبد ﷲ بن حنطب أن بن عباس كان
يتوضأ مرة مرة ويسند ذلك إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأن بن عمر كان يتوضأ ثالثا ثالثا ويسند ذلك إلى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ھو حديثان
حديث ابن عباس وھو صحيح لغيره
حديث ابن عمر وإسناده ضعيف وروي موقوفا وھو الصحيح
 - 4967حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرزاق بن عمر الثقفي أنه سمع بن شھاب يخبر عن سالم عن
أبيه قال شھدت العيد مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فصلى بال أذان وال إقامة ثم شھدت العيد مع أبي بكر فصلى بال
أذان وال إقامة قال ثم شھدت العيد مع عمر فصلى بال أذان وال إقامة ثم شھدت العيد مع عثمان فصلى بال أذان وال إقامة
صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف جدا
 - 4968حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد ثنا بن ثوبان أنه سمع النعمان بن راشد الجزري يخبر أنه سمع بن شھاب الزھري
يخبر عن سالم بن عبد ﷲ يخبر عن أبيه عبد ﷲ بن عمر مثل ھذا الحديث أو نحوه صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد فيه
ضعف يسير
 - 4969حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن مصعب بن سعد عن بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقبل صدقة من غلول وال صالة بغير طھور صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 4970حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن علي عن زائدة عن إبراھيم بن مھاجر عن أبي الشعثاء قال أتينا بن عمر في
اليوم األوسط من أيام التشريق قال فأتي بطعام فدنا القوم وتنحى بن له قال فقال له ادن فأطعم قال فقال إني صائم قال فقال أما
علمت أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إنھا أيام طعم وذكر حسن
 - 4971حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال ومن صلى من أول الليل فليجعل
آخر صالته وترا فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يأمر بذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4972حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن بشر ثنا عبيد ﷲ حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر
أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أريت في النوم أني انزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين ونزع
نزعا ضعيفا وﷲ يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستقى فاستحالت غربا فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه حتى روى
الناس وضربوا بعطن صحيح
 - 4973حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر عن عبيد ﷲ عن عمر بن نافع عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن القزع قال عبيد ﷲ والقزع الترقيع في الرأس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4974حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان ثنا عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عن القزع صحيح
 - 4975حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان سمعت حنظلة بن أبي سفيان الجمحي سمعت سالم بن عبد ﷲ يقول سمعت
عبد ﷲ بن عمر يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 4976حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن سليمان أنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر أن فص خاتم
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان في باطن كفه إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي رواد فقد
روى له أصحاب السنن
 - 4977حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن سليمان سمعت حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالما يقول سمعت عبد ﷲ بن
عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأيت عند الكعبة مما يلي وجھھا رجال آدم سبط الرأس واضعا يده على
رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فقلت من ھذا قالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم ورأيت وراءه رجال أحمر أعور
عين اليمنى جعد الرأس أشبه من رأيت به بن قطن فقلت من ھذا قالوا المسيح الدجال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4978حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا إسحاق بن سليمان وعبد ﷲ بن الحرث قاال ثنا حنظلة سمعت سالما يقول سمعت عبد ﷲ
بن عمر يقول إن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم بحلة إستبرق فقال يا رسول ﷲ لو اشتريت ھذه الحلة
تلبسھا إذا قدم عليك وفود الناس فقال إنما يلبس ھذا من ال خالق له ثم أتي النبي صلى ﷲ عليه و سلم بحلل ثالث فبعث إلى
عمر بحلة وإلى علي بحلة وإلى أسامة بن زيد بحلة فأتى عمر رضي ﷲ عنه بحلته النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول
ﷲ بعثت إلي بھذه وقد سمعتك قلت فيھا ما قلت قال إنما بعثت بھا إليك لتبيعھا أو تشققھا ألھلك خمرا قال إسحاق في حديثه
وأتاه أسامة وعليه الحلة فقال إني لم أبعث بھا إليك لتلبسھا إنما بعثت بھا إليك لتبيعھا ما أدري أقال ألسامة تشققھا خمرا أم ال
قال عبد ﷲ بن الحرث في حديثه إنه سمع سالم بن عبد ﷲ يقول سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول وجد عمر فذكر معناه إسناده
صحيح
 - 4979حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحرث حدثني حنظلة عن نافع عن بن عمر قال وأتاه أسامة وقد لبسھا
فنظر إليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال أنت كسوتني قال شققھا بين نسائك خمرا أو اقض بھا حاجتك إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 4980حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن سليمان سمعت حنظلة سمعت سالما يقول سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول
رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يشير إلى المشرق أو قال إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يشير إلى المشرق يقول
ھا إن الفتنة ھھنا ھا إن الفتنة ھھنا ھا إن الفتنة ھھنا من حيث يطلع الشيطان قرنيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4981حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشام بن سعد ثنا معاوية بن سالم سمعت يحيى بن أبي كثير يخبر أن أبا سلمة أخبره
عن عبد ﷲ بن عمر أنه سمعه يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول الشھر تسع وعشرون إسناده صحيح
رجاله ثقات رجال الشيخين غير ھشام بن سعيد
 - 4982حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت مع بن
عمر فكان يصلي على راحلته ھھنا وھھنا فقلت له فقال ھكذا رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يفعل إسناده صحيح
 - 4983حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب عن عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
رمل ثالثا من الحجر إلى الحجر ومشى أربعا صحيح
 - 4984حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا زيد بن الحباب حدثني أسامة بن زيد حدثني نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لما رجع من أحد فجعلت نساء األنصار يبكين على من قتل من أزواجھن قال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ولكن حمزة ال بواكي له قال ثم نام فاستنبه وھن يبكين قال فھن اليوم إذا يبكين يندبن بحمزة إسناده حسن
 - 4985حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب ثنا عبد ﷲ وعلي بن إسحاق قال أنا عبد ﷲ أخبرنا يونس عن الزھري عن حمزة
بن عبد ﷲ عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أراد ﷲ بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيھم ثم بعثوا
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على أعمالھم وقال علي في حديثه قال حدثني حمزة بن عبد ﷲ بن عمر أنه سمع بن عمر يقوله إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير عتاب فقد روى له ابن ماجة
 - 4986حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال ما أتيت على
الركن منذ رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمسحه في شدة وال رخاء إال مسحته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4987حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن خالد عن عبد ﷲ بن شقيق عن بن عمر أن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال صالة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير عبدﷲ بن شقيق فمن رجال مسلم
 - 4988حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن بن جريج أخبرني بن شھاب عن حديث سالم بن عبد ﷲ
عن بن عمر قال رأيت الناس في عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يضربون إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى
يؤوه إلى رحالھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4989حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حماد بن خالد عن بن أبي ذئب ويزيد قال أنبأنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن
سالم بن عبد ﷲ عن أبيه قال إن كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات قال يزيد في
الصبح إسناده حسن
 - 4990حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد يعني الحداد ثنا ھمام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن بن عمر أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم ﷲ وعلى ملة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
رجاله ثقات رجال الشيخين والمحفوظ وقفه
 - 4991حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يزيد أنا يحيى عن محمد بن يحيى أن عمه واسع بن حبان أخبره أنه سمع بن عمر قال
لقد ظھرت ذات يوم على ظھر بيتنا فرأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قاعدا على لبنتين مستقبال بيت المقدس إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 4992حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال صالة
المغرب وتر النھار فأوتروا صالة الليل مكرر سندا ومتنا
 - 4993حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يزيد عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد ﷲ بن المقدام قال رأيت بن
عمر يمشي بين الصفا والمروة فقلت له أبا عبد الرحمن ما لك ال ترمل فقال قد رمل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وترك
إسناده ضعيف
 - 4994حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يزيد أنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب حدثني سليمان مولى ميمونة سمعت
عبد ﷲ بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال تصلوا صالة في يوم مرتين إسناده حسن
 - 4995حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يزيد أنا عبد الخالق بن سلمة الشيباني سمعت سعيد بن المسيب سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول
كنت عند منبر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قدم وفد عبد القيس مع األشج فسألوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن
األشربة فنھاھم عن الحنتم والدباء والنقير إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الخالق بن
سلمة فمن رجال مسلم
* * قوله " يقول ) كنت ( عند منبر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم " صوابه " يقول عند منبر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم " لفظ كنت مقحم خطأ وقال الدارقطني  :ھذا الحديث لم يسمعه ابن عمر من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فھو مرسل
صحابي
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 - 4996حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يزيد أنا حميد عن بكر قال ذكرت البن عمر أن أنسا ثنا أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أھل
بعمرة وحج فقال وھل أنس إنما أھل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بالحج وأھللنا معه فلما قدم قال من لم يكن معه ھدي
فليجعلھا عمرة وكان مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم ھدي فلم يحل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 4997حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو معاوية ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال أربعا تلقفتھن من رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 4998حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عطية العوفي عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صالحھا قال قالوا يا رسول ﷲ ما صالحھا قال إذا ذھبت عاھتھا وخلص طيبھا صحيح دون
قوله " يا رسول ﷲ ما صالحھا  ......الخ " وھذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي والصحيح أن ھذا
التفسير من قول ابن عمر كما عند البخاري  1486ومسلم 1534
 - 4999حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو معاوية ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسھم
للرجل وفرسه ثالثة أسھم سھما له وسھمين لفرسه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5000حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مجاھد عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إني ألعرف شجرة بركتھا كالرجل المسلم النخلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5001حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن إدريس عن عبد الملك يعني بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن بن عمر
يصلي حيثما توجھت به راحلته وقد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يفعل ذلك ويتأول عليه } وحيث ما كنتم فولوا
وجوھكم { إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5002حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو معاوية ثنا ليث عن مجاھد عن بن عمر قال أخذ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بثوبي
أو ببعض جسدي وقال عبد ﷲ كن كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أھل القبور صحيح لغيره دون قوله " وعد
نفسك من أھل القبور " فحسن لغيره وإسناده ضعيف لضعف ليث
 - 5003حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال يلبس المحرم البرنس وال القميص وال العمامة وال السراويل وال الخفين إال أن يضطر يقطعه من عند الكعبين وال يلبس ثوبا
مسه الورس وال الزعفران إال أن يكون غسيال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5004حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية عن مالك يعني بن مغول عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم سئل عن الضب فقال ال آكله وال أنھى عنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5005حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية عن مالك يعني بن مغول عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من أتى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5006حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد ﷲ بن مقدام بن ورد
قال رأيت بن عمر طاف بين الصفا والمروة فلم يرمل فقلت لم تفعل ھذا قال فقال نعم كال قد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم فعل رمل وترك إسناده ضعيف
 - 5007حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية أنبأنا أبو حباب عن شھر بن حوشب عن بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لئن تركتم الجھاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم ﷲ مزلة في رقابكم ال تنفك
عنكم حتى تتوبوا إلى ﷲ وترجعوا على ما كنتم عليه إسناده ضعيف
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 - 5008حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن أبي إسحاق يعني السبيعي عن نافع عن بن عمر قال سمعت
النبي صلى ﷲ عليه و سلم على المنبر يقول من أتى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5009حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا عبد الملك سمعت سعيد بن جبير قال سألت بن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن
المتالعنين يفرق بينھما قال سبحان ﷲ نعم إن أول من سأل عن ذلك فالن قال يا رسول ﷲ أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته
على فاحشة كيف يصنع إن سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم فمثل ذلك فسكت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ولم يجبه
فقام لحاجته فلما كان بعد ذلك أتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به قال فأنزل ﷲ تعالى
ھذه اآليات في سورة النور } والذين يرمون أزواجھم { حتى ختم اآليات فدعا الرجل فتالھن عليه وذكره با تعالى وأخبره
أن عذاب الدنيا أھون من عذاب اآلخرة فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت عليھا ثم دعا المرأة فوعظھا وذكرھا وأخبرھا بأن
عذاب الدنيا أھون من عذاب اآلخرة فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فدعا الرجل فشھد } أربع شھادات با إنه لمن
الصادقين والخامسة أن لعنة ﷲ عليه إن كان من الكاذبين ثم دعا بالمرأة فشھدت أربع شھادات با إنه لمن الكاذبين والخامسة
أن غضب ﷲ عليھا إن كان من الصادقين ثم فرق بينھما { إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبد الملك فمن رجال مسلم
 - 5010حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن مسلم الخباط عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم أن يتلقى الركبان أو يبيع حاضر لباد وال يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع وال صالة بعد العصر حتى
تغيب الشمس وال بعد الصبح حتى ترتفع الشمس أو تضحي إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخباط فمن
رجال الشافعي وأحمد
 - 5011حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد ﷲ بن عمر عن
أبيه قال كانت تحتي امرأة أحبھا وكان عمر يكرھھا فأمرني أن أطلقھا فأبيت فأتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول
ﷲ إن عند عبد ﷲ بن عمر امرأة كرھتھا له فأمرته أن يطلقھا فأبى فقال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا عبد ﷲ طلق
امرأتك فطلقتھا إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبدالرحمن فمن رجال أصحاب السنن
 - 5012حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون قال أخبرني بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد ﷲ بن سراقة قال كنا في
سفر ومعنا بن عمر فسألته فقال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يسبح في السفر قبل الصالة وال بعدھا قال وسألت
بن عمر عن بيع الثمار فقال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع الثمار حتى تذھب العاھة قلت أبا عبد الرحمن وما
تذھب العاھة ما العاھة قال طلوع الثريا إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن عبدﷲ
فمن رجال البخاري
وفي الباب عن زيد بن ثابت أنه كان ال يبيع ثماره حتى تطلع الثريا أخرجه مالك وسنده صحيح  .وروى محمد بن الحسن في
اآلثار عن أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھريرة يرفعه " إذا طلع النجم ذا صباح فقد رفعت العاھة عن كل بلد "
وإسناده صحيح  .وقال الحافظ في الفتح  :والنجم ھو الثريا وطلوعھا صباحا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر
في بالد الحجاز وابتداء نضج الثمار فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم عالمة له
 - 5013حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وبھز قاال ثنا شعبة عن جبلة سمعت بن عمر يحدث قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن الحنتمة فقلت له ما الحنتمة قال الجرة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5014حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت محارب بن دثار سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من جر ثوبه من مخيلة لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين

52

 - 5015حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر والحجاج قاال ثنا شعبة عن محارب بن دثار سمعت بن عمر يقول نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة سمعته غير مرة قال حجاج وقال أشك في النقير قال
حجاج في حديثه مرات إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5016حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي مجلز عن بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الوتر آخر ركعة من الليل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5017حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن األسود بن قيس سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد يحدث أنه
سمع بن عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب الشھر ھكذا وھكذا وھكذا وعقد
اإلبھام في الثالثة والشھر ھكذا وھكذا وھكذا يعني تمام ثالثين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5018حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن المنھال بن عمرو وسمعت سعيد بن جبير قال مررت مع
بن عمر على طريق من طرق المدينة فإذا فتية قد نصبوا دجاجة يرمونھا لھم كل خاطئة قال فغضب وقال من فعل ھذا قال
فتفرقوا فقال بن عمر لعن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من يمثل بالحيوان إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 5019حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن زيد وأبي بكر ابني محمد أنھما سمعا نافعا يحدث عن عبد
ﷲ بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه كان يقول لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
ال شريك لك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد فمن رجال مسلم
 - 5020حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال رأى بن عمر
مسكينا فجعل يدنيه ويضع بين يديه فجعل يأكل أكال كثيرا فقال لي ال تدخلن ھذا علي فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5021حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن مجاھد عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم أنه قال ال تمنعوا نساءكم المساجد بالليل فقال سالم أو بعض بنيه وﷲ ال ندعھن يتخذنه دغال قال فلطم صدره وقال
أحدثك عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وتقول ھذا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5022حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة سمعت سليمان األعمش وقال حجاج عن األعمش
يحدث عن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال وأراه بن عمر قال حجاج قال شعبة قال
سليمان وھو بن عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاھم أعظم أجرا
من الذي ال يخالطھم وال يصبر على أذاھم قال حجاج خير من الذي ال يخالطھم إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5023حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا كنتم ثالثة فال يتناج اثنان دون واحد قال فقلت البن عمر فإذا كانوا أربعة قال فال بأس به إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5024حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن بكر بن عبد ﷲ عن بن عمر أنه قال تلبية رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك صحيح
 - 5025حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر وعبد ﷲ بن بكر قاال ثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير أنه سأل بن
عمر عن رجل طلق امرأته وھي حائض فقال أتعرف عبد ﷲ بن عمر فإنه طلق امرأته حائضا فانطلق عمر إلى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم فأخبره بذلك فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مره فليراجعھا ثم إن بدا له طالقھا طلقھا في قبل
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عدتھا قال بن بكر أو في قبل طھرھا فقلت البن عمر أيحسب طالقه ذلك طالقا قال نعم أرأيت إن عجز واستحمق إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5026حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن حكيم عن نافع عن بن عمر أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم قال ال آكله وال آمر به وال أنھى عنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5027حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا معمر أنا بن شھاب وعبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سالم بن
عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر قال أسلم غيالن بن سلمة وتحته عشر نسوة فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خذ منھن
أربعا صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5028حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا معمر أنا الزھري عن سالم بن عبد ﷲ عن أبيه قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5029حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا معمر أنا الزھري عن سالم بن عبد ﷲ عن أبيه قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إنما الناس كإبل المائة ال يوجد فيھا راحلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5030حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا بھز ومحمد بن جعفر قاال ثنا شعبة قال بھز قال ثنا عقبة بن حريث سمعت عبد ﷲ بن عمر
قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الجر وھي الدباء والمزفت وقال انتبذوا في األسقية إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث فمن رجال مسلم
 - 5031حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز حدثنا شعبة ثنا عقبة بن حريث سمعت عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من كان ملتمسا فليلتمسھا في العشر فإن عجز أو ضعف فال يغلب على السبع البواقي إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث فمن رجال مسلم
 - 5032حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا بھز حدثنا شعبة أخبرني عقبة سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
صالة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فأوتر بركعة قال قلت ما مثنى مثنى قال ركعتان ركعتان إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث فمن رجال مسلم
 - 5033حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم قال رأيت طاوسا حين يفتتح الصالة يرفع يديه وحين
يركع وحين يرفع رأسه من الركوع فحدثني رجل من أصحابه أنه يحدثه عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم صحيح
وھذا إسناد ضعيف إلبھام الرجل من أصحاب طاووس الذي حدث عنه الحكم بن عتبية
 - 5034حدثنا عبد ﷲ قال حدثني أبي حدثناه أبو النضر بمعناه صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 5035حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أنه قال إذا قال الرجل للرجل يا كافر فقد باء به أحدھما إن كان كما قال وإال رجعت على اآلخر إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5036حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر قال كان رجل من
قريش يغبن في البيع فذكر ذلك للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال له النبي صلى ﷲ عليه و سلم قل ال خالبة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5037حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة المعنى قال حجاج عن جبلة وقال بن جعفر سمعت
جبلة قال كان بن الزبير يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب الناس يومئذ جھد فكنا نأكل فيمر علينا بن عمر ونحن نأكل فيقول
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ال تقارنوا فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن اإلقران قال حجاج نھى عن القران إال أن يستأذن الرجل أخاه وقال
شعبة ال أرى ھذه الكلمة في االستئذان إال من كالم بن عمر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5038حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا بھز ومحمد بن جعفر قاال ثنا شعبة عن جبلة سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أنه قال من جر ثوبا من ثيابه من مخيلة فإن ﷲ تعالى ال ينظر إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5039حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وبھز قاال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال بھز أخبرني قال سمعت
بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الشھر ھكذا وطبق بأصابعه مرتين وكسر في الثالثة اإلبھام قال محمد بن
جعفر في حديثه يعني قوله تسع وعشرين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5040حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن بن عمر
أنه كان يصلي حيث توجھت به راحلته قال وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يفعله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5041حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خبيب يعني بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن بن عمر
قال خرجنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فكان يصلي صالة السفر يعني ركعتين ومع أبي بكر وعمر وعثمان ست
سنين من إمرته ثم صلى أربعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5042حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي فروة الھمداني سمعت عونا األزدي قال كان عمر بن
عبيد ﷲ بن معمر أميرا على فارس فكتب إلى بن عمر يسأله عن الصالة فكتب بن عمر إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان إذا خرج من أھله صلى ركعتين حتى يرجع إليھم إسناده ضعيف
 - 5043حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج المعنى قاال ثنا شعبة ثنا مسلم بن أبي مريم قال حجاج من بني أمية
قال سمعت عبد الرحمن بن علي قال حجاج األموي قال سمعت بن عمر ورأى رجال يعبث في صالته فقال بن عمر ال تعبث
في صالتك واصنع كما كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصنع قال محمد فوضع بن عمر فخذه اليمنى على اليسرى ويده
اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على اليمنى وقال بإصبعه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير علي بن عبدالرحمن
 - 5044حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حيان يعني البارقي قال قيل البن عمر ان أمامنا يطيل الصالة
فقال بن عمر ركعتان من صالة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أخف أو مثل ركعة من صالة ھذا رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حيان بن إياس البارقي ويقال األزدي فلم يرو عنه غير شعبة ووثقه ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم  :شيخ
واسطي صالح  .وأورده الھيثمي في المجمع ونسبه للطبراني في الكبير وقال رجاله موثقون  .ولم ينسبه إلى أحمد !
 - 5045حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب يعني السختياني عن نافع عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تمنعوا نساءكم المساجد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5046حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت أيوب بن موسى يحدث عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يتناج اثنان دون صاحبھما وال يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5047حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد قال صحبت بن عمر
من المدينة إلى مكة فجعل يصلي على راحلته ناحية مكة فقلت لسالم لو كان وجھه إلى المدينة كيف كان يصلي قال سله فسألته
فقال نعم وھھنا وھھنا قال وألن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صنعه إسناده صحيح
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 - 5048حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا شيبان عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد مولى آل عمر فذكر معناه
إسناده صحيح
 - 5049حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس بن سيرين سمع بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم كان يصلي بالليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5050حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة سمعت مسلم بن يناق يحدث عن
بن عمر أنه رأى رجال يجر إزاره فقال ممن أنت فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه بن عمر فقال سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم بأذني ھاتين يقول من جر إزاره ال يريد بذلك إال المخيلة فإن ﷲ تعالى ال ينظر إليه يوم القيامة إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن يناق فمن رجال مسلم
 - 5051حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن فراس سمعت ذكوان يحدث عن زاذان عن بن عمر قال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من ضرب غالما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه إسناده صحيح
على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان فمن رجال مسلم
 - 5052حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن توبة العنبري قال سمعت مورقا العجلي قال سمعت رجال
سأل بن عمر أو ھو سأل بن عمر فقال ھل تصلي الضحى قال ال قال عمر قال ال فقال أبو بكر فقال ال قال فرسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال أخال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5053حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن سماك الحنفي قال سمعت بن عمر
يقول إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى في البيت وستأتون من ينھاكم عنه فتسمعون منه يعني بن عباس قال حجاج
فتسمعون من قوله قال بن جعفر وبن عباس جالس قريبا منه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
سماك الحنفي فمن رجال مسلم
 - 5054حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر سمعت سالم بن عبد ﷲ يحدث أنه رأى أباه يرفع
يديه إذا كبر وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع فسألته عن ذلك فزعم أنه رأى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يصنعه صحيح
 - 5055حدثنا عبد ﷲ قال وجدت ھذه األحاديث في كتاب أبي بخط يده وھو إلى حديث إسحاق بن يوسف األزرق ثنا يزيد بن
ھارون أنا شعبة عن جبلة بن سحيم عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من جر ثوبا من ثيابه مخيلة لم ينظر ﷲ
إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5056حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر أن عمر قال يا
رسول ﷲ تصيبني من الليل الجنابة فقال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5057حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن محارب بن دثار عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال من جر ثوبه مخيلة فإن ﷲ تعالى ال ينظر إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5058حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وسأله رجل عن الضب قال ال آكله وال أحرمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5059حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال وقت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ألھل المدينة ذا الحليفة وألھل الشام الجحفة وألھل نجد قرنا قال بن عمر ونبئت أنه وقت ألھل اليمن
يلملم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5060حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع الثمر أو النخل حتى يبدو صالحه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5061حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن زيد بن جبير قال سأل رجل بن عمر عن بيع
النخل فقال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع النخل حتى يبدو صالحه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5062حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر أنه كان يصلي على
راحلته حيث وجھت وزعم أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5063حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال كان بن الزبير يرزقنا التمر وبالناس
يومئذ جھد قال فمر بنا عبد ﷲ بن عمر فنھانا عن اإلقران وقال إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن اإلقران إال أن
يستأذن الرجل أخاه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5064حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال من اشترى طعاما فال يبيعه حتى يقبضه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5065حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد أنبأنا شعبة عن سماك يعني الحنفي سمعت بن عمر يقول صلى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في البيت ركعتين إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك
الحنفي فمن رجال مسلم
 - 5066حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قال محمد ثنا شعبة وقال حجاج حدثني شعبة عن
سماك الحنفي قال سمعت بن عمر يقول إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى في البيت وستأتون من ينھاكم عنه إسناده
صحيح على شرط مسلم ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك الحنفي فمن رجال مسلم مكرر سندا ومتنا
 - 5067حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من نجران أنه سأل بن عمر فقال
إنما أسألك عن اثنتين عن الزبيب والتمر وعن السلم في النخل فقال بن عمر أتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم برجل
سكران فقال إنما شربت زبيبا وتمرا قال فجلده الحد ونھى عنھما أن يجمعا قال وأسلم رجل في نخل لرجل فقال لم تحمل نخله
ذلك العام فأراد أن يأخذ دراھمه فلم يعطه فأتى به رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال لم تحمل نخله قال ال قال ففيم تحبس
دراھمه قال فدفعھا إليه قال ونھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن السلم في النخل حتى يبدو صالحه إسناده ضعيف
لجھالة النجراني
 - 5068حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم وھو على المنبر وسأله رجل عن الضب فقال ال آكله وال أحرمه صحيح
 - 5069حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج قال قال عكرمة بن خالد سألت عبد ﷲ بن
عمر عن العمرة قبل الحج فقال بن عمر ال بأس على أحد يعتمر قبل أن يحج قال عكرمة قال عبد ﷲ اعتمر النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قبل أن يحج إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5070حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج أخبرني نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال قام
رجل في مسجد المدينة فقال يا رسول ﷲ من أين تأمرنا أن نھل قال مھل أھل المدينة من ذي الحليفة ومھل أھل الشام من
الجحفة ومھل أھل نجد من قرن قال لي نافع وقال لي بن عمر وزعموا أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ومھل أھل اليمن
من يلملم وكان يقول ال أذكر ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5071حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج أخبرني نافع أن بن عمر كان يقول سمعت
النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك قال نافع
وكان بن عمر يقول وزدت أنا لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5072حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد أنبأنا حنظلة سمعت طاوسا يقول سمعت بن عمر وسأله رجل ھل
نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الجر والدباء قال نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5073حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا بن نمير عن حنظلة عن سالم بن عبد ﷲ عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من اقتنى كلبا إال ضاريا أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5074حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا حجاج ثنا شعبة عن ثابت البناني قال سألت بن عمر فقلت أنھي عن نبيذ
الجر فقال قد زعموا ذاك فقلت من زعم ذاك النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال زعموا ذاك فقلت يا أبا عبد الرحمن أنت سمعته
من النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قد زعموا ذاك قال فصرفه ﷲ تعالى عني يومئذ وكان أحدھم إذا سئل أنت سمعته من النبي
صلى ﷲ عليه و سلم غضب ثم ھم بصاحبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5075حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا حجاج حدثني شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يحدث عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقھما أو ليقطعھما أسفل من الكعبين إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5076حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا حجاج حدثني شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يحدث عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أنه نھى عن الورس والزعفران قال شعبة فقلت أنا للمحرم فقال نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5077حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا حجاج أنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أنه قال إذا قال الرجل ألخيه أنت كافر أو يا كافر فقد باء بھا أحدھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5078حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا حجاج أنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت يحيى بن وثاب سألت بن عمر
عن الغسل يوم الجمعة قال فقال أمرنا به رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5079حدثنا عبد ﷲ قال وجدت في كتاب أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى ھذه مرة وإلى ھذه مرة ال تدري أھذه تتبع أم ھذه
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5080حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم وسفيان بن عيينة قاال ثنا بن أبي نجيح عن أبيه قال سئل بن عمر
عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم فلم يصمه وحججت مع أبي بكر فلم يصمه وحججت مع
عمر فلم يصمه وحججت مع عثمان فلم يصمه وأنا ال أصومه وال آمر به وال أنھى عنه وقال سفيان مرة عمن سأل بن عمر
صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نجيح
 - 5081حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم أنا معمر عن الزھري عن سالم بن عبد ﷲ عن أبيه قال رأيت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يرفع يديه إذا دخل إلى الصالة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وال يفعل ذلك في السجود
إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5082حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم
يأتي ذا طوى فيبيت به ويصلي به صالة الصبح ويغتسل ويحدث أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فعل ذلك إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5083حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5084حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم إن الذي
يفوته العصر كأنما وتر أھله وماله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5085حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال نادى رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال يا رسول ﷲ كيف تأمرنا نصلي من الليل قال يصلي أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي الصبح يصلي واحدة فأوترت له ما قد
صلى إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 5086حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم أنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن تلبية النبي صلى ﷲ عليه و سلم
لبيك اللھم لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5087حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رجل يا رسول ﷲ من أين نھل قال
يھل أھل المدينة من ذي الحليفة وأھل الشام من الجحفة وأھل نجد من قرن قال ويقولون وأھل اليمن من يلملم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5088حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل حدثني صخر بن جويرية عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع
بن عمر بنيه وأھله ثم تشھد ثم قال أما بعد فإنا قد بايعنا ھذا الرجل على بيع ﷲ ورسوله وإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال ھذه غدرة فالن وإن من أعظم الغدر أن ال يكون اإلشراك با
تعالى أن يبايع رجل رجال على بيع ﷲ ورسوله صلى ﷲ عليه و سلم ثم ينكث بيعته فال يخلعن أحد منكم يزيد وال يشرفن أحد
منكم في ھذا األمر فيكون صيلم بيني وبينه إسناده صحيح على شرط الشيخين
يكون صيلم  :أي يتحقق ويوجد قطيعة منكرة بيني وبينه وأصل الصيلم الداھية
 - 5089حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحاق حدثني رجل من بني غفار في مجلس
سالم بن عبد ﷲ حدثني فالن أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أتي بطعام من خبز ولحم فقال ناولني الذراع فنوول ذراعا
فأكلھا قال يحيى ال أعلمه إال ھكذا ثم قال ناولني الذراع فنوول ذراعا فأكلھا ثم قال ناولني الذراع فقال يا رسول ﷲ إنما ھما
ذراعان فقال وأبيك لو سكت ما زلت أناول منھا ذراعا ما دعوت به فقال سالم أما ھذه فال سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن ﷲ تبارك وتعالى ينھاكم أن تحلفوا بآبائكم ھذا حديثان
* * األول  :قصة الذراع و إسنادھا ضعيف إلبھام الغفاري لكن لھا شاھد في المسند  517 / 2من حديث أبي ھريرة بإسناد
حسن وثان من حديث أبي عبيد  485 - 484 / 3وثالث من حديث أبي رافع القبطي  8 / 6و  392وإسنادھما ضعيفان
* * والثاني  :النھي عن الحلف باآلباء وإسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5090حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن سعيد بن جبير قال كنت عند بن عمر وسئل عن نبيذ الجر فقال
حرمه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فشق علي لما سمعته فأتيت بن عباس فقلت إن بن عمر سئل عن شيء قال فجعلت
أعظمه فقال وما ھو قلت سئل عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال صدق حرمه رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قلت وما الجر قال كل شيء صنع من مدر إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5091حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رجل يا رسول ﷲ ما نقتل من الدواب
إذا أحرمنا فقال خمس ال جناح على من قتلھن في قتلھن الحدأة والفأرة والغراب والعقرب والكلب العقور إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5092حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال انتھيت إلى الناس وقد فرغ رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من الخطبة فقلت ماذا قام به رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قالوا نھى عن المزفت والدباء إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5093حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال ال أعلمه إال عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال من حلف فاستثنى فھو بالخيار إن شاء أن يمضي على يمينه وإن شاء أن يرجع غير حنث أو قال غير حرج مكرر
سندا ومتنا
 - 5094حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
إذا حلف أحدكم فذكره إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل
 - 5095حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن يحيى يعني بن أبي إسحاق عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد
ﷲ بن عمر قال رأى عمر بن الخطاب في سوق ثوبا من إستبرق فقال يا رسول ﷲ لو ابتعت ھذا الثوب للوفد قال إنما يلبس
الحرير أو قال ھذا من ال خالق له قال أحسبه قال في اآلخرة قال فلما كان بعد ذاك أتي النبي صلى ﷲ عليه و سلم بثوب منھا
فبعث به إلى عمر فكرھه فأتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا نبي ﷲ بعثت به إلي وقد قلت فيه ما سمعت إنما يلبس
الحرير أو قال ھذا من ال خالق له قال إني لم أبعث به إليك لتلبسه ولكن بعثت به إليك لتصيب به ثمنا قال سالم فمن أجل ھذا
الحديث كان بن عمر يكره العلم في الثوب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5096حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن وھب بن الشھيد ثنا أبي عن أنس بن سيرين قال قلت لعبد ﷲ بن عمر أقرأ
خلف اإلمام قال تجزئك قراءة اإلمام قلت ركعتي الفجر أطيل فيھما القراءة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي
صالة الليل مثنى مثنى قال قلت إنما سألتك عن ركعتي الفجر قال إنك لضخم ألست تراني أبتدئ الحديث كان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يصلي صالة الليل مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بركعة ثم يضع رأسه فإن شئت قلت نام وان شئت قلت لم
ينم ثم يقوم إليھما واألذان في أذنيه فأي طول يكون ثم قلت رجل أوصى بمال في سبيل ﷲ أينفق منه في الحج قال أما إنكم لو
فعلتم كان من سبيل ﷲ قال قلت رجل تفوته ركعة مع اإلمام فسلم اإلمام أيقوم إلى قضائھا قبل أن يقوم اإلمام قال كان اإلمام
إذا سلم قام قلت الرجل يأخذ بالدين أكثر من ماله قال لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه على قدر غدرته إسناده صحيح
رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراھيم بن حبيب بن الشھيد وھو ثقة روى له النسائي
 - 5097حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان حدثني جھضم عن عبد ﷲ بن بدر عن بن عمر قال خرجت
مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم فلم يحلل ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يحلوا إسناده قوي
 - 5098حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان أخبرني جابر عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أنه فعل ذلك مثل حديث يحيى بن سعيد في رفع اليدين صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي
 - 5099حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان حدثني عمرو بن يحيى المازني األنصاري حدثني سعيد بن
يسار عن بن عمر قال رأيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على حمار وھو متوجه إلى خيبر إسناده قوي
 - 5100حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يغلبنكم األعراب على اسم صالتكم إنھم يعتمون على اإلبل إنھا صالة العشاء صحيح
وھذا إسناد قوي
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 - 5101حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان عن األعمش وليث عن مجاھد عن بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد فقال ابنه ال نأذن لھن يتخذن ذلك دغال فقال تسمعني أقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وتقول أنت ال صحيح وھذا إسناد قوي
 - 5102حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عطاء عن بن عون عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال الخيل معقود في نواصيھا الخير إلى يوم القيامة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5103حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير يعني أبا أحمد الزبيري قال ثنا عبد العزيز يعني بن أبي
داود عن نافع عن بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فسأله عن صالة الليل فقال صالة الليل مثنى مثنى
تسلم في كل ركعتين فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قبلھا صحيح وھذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبد العزيز بن أبي رواد
 - 5104حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ ثنا عبد العزيز عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
أنه قال الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزأ من النبوة إسناده جيد
 - 5105حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ ثنا بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد ﷲ بن سراقة قال سألت بن عمر
عن بيع الثمار فقال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع الثمار حتى تذھب العاھة قلت ومتى ذاك قال حتى تطلع
الثريا إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن سراقة فمن رجال البخاري
 - 5106حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين يقطعھما حتى يكونا أسفل من الكعبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5107قال وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعني خمس ال جناح عليه وھو حرام أن يقتلھن الحية والعقرب والفأرة
والكلب العقور والحدأة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5108وقال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسلم سالمھا ﷲ وغفار غفر ﷲ لھا وعصية عصت ﷲ ورسوله إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5109حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ الزبيري ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأشار بيده نحو المشرق فقال ھا إن الفتن من ھھنا إن الفتن من ھھنا إن الفتن من ھھنا من
حيث يطلع قرن الشيطان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5110حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ ثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وبن عمر أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم زار ليال إسناده ضعيف
 - 5111حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال وقت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ألھل المدينة ذا الحليفة وألھل نجد قرنا وألھل الشام الجحفة وقال ھؤالء الثالث حفظتھن من رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم وحدثت أن رسول ﷲ قال وألھل اليمن يلملم فقيل له العراق قال لم يكن يومئذ عراق إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5112حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا مرثد يعنى بن عامر الھنائي حدثني أبو عمرو الندبي حدثني عبد ﷲ
بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إن ﷲ ليعجب من الصالة في الجميع إسناده ضعيف
وأورده الھيثمي في المجمع ونسبه إلى الطبراني في الكبير فقط وحسن إسناده !
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 - 5113حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا أبو معشر عن نافع عن بن عمر قال مر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم بطعام وقد حسنه صاحبه فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال بع ھذا على حدة وھذا على حدة فمن غشنا فليس منا
صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر
 - 5114حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد يعنى الواسطي أنا بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي
عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعثت بالسيف حتى يعبد ﷲ ال شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فھو منھم إسناده ضعيف على نكارة في بعض ألفاظه  .ابن ثوبان
اختلفوا فيه وخالصة القول أنه حسن الحديث إذا لم يتفرد بما ينكر عليه فقد أشار أحمد إلى أن له أحاديث منكرة قال
األرناؤوط :وھذا منھا
ثم ذكر متابعة األوزاعي البن ثوبان  -أخرجھا الطحاوي في شرح المشكل  - 231وعللھا بثالث علل ثم قال  :فھذه العلل
الثالث مجتمعة ال يمكن معھا تقوية الحديث المرفوع بھذه المتابعة
 - 5115حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثنا حسان بن عطية عن أبي منيب
الجرشي عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد ﷲ وحده ال شريك له
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فھو منھم إسناده ضعيف
 - 5116حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا ليث عن مجاھد عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم صلى في
البيت ركعتين صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف ليث
 - 5117حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا بن أبي نجيح عن أبيه قال سئل بن عمر عن صوم يوم عرفة فقال حججت
مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم فلم يصمه وحججت مع أبي بكر فلم يصمه وحججت مع عمر فلم يصمه وحججت مع عثمان
فلم يصمه وأنا ال أصومه وال آمر به وال أنھى عنه صحيح بطرقه وشواھده
 - 5118حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما حق
امرئ يبيت ليلتين وله ما يريد أن يوصي فيه إال ووصيته مكتوبة عنده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5119حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال أحسبه قد رفعه إلى النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إن كان من أھل الجنة فمن الجنة وإن كان من أھل النار فمن النار
يقال ھذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5120حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل انا أيوب عن نافع أن بن عمر استصرخ على صفية فسار في تلك الليلة
مسيرة ثالث ليال سار حتى أمسى فقلت الصالة فسار ولم يلتفت فسار حتى أظلم فقال له سالم أو رجل الصالة وقد أمسيت فقال
إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا عجل به السير جمع ما بين ھاتين الصالتين وإني أريد أن أجمع بينھما فسيروا
فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5121حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت بن عمر عن
الرجل يطلق امرأته وھي حائض فقال أتعرف عبد ﷲ بن عمر قلت نعم قال فإنه طلق امرأته وھي حائض فأتى عمر النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فسأله فأمره النبي صلى ﷲ عليه و سلم أن يراجعھا ثم يطلقھا فتستقبل عدتھا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 5122حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا األزدي يحدث أنه سمع بن
عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال صالة الليل والنھار مثنى مثنى وكان شعبة يفرقه صحيح دون قوله "
والنھار "
 - 5123حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد قال مرض بن عامر فجعلوا
يثنون عليه وبن عمر ساكت فقال أما إني لست بأغشھم لك ولكن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إن ﷲ ال يقبل صالة
بغير طھور وال صدقة من غلول إسناده حسن
 - 5124حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسماعيل عن بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء عند القتال فكتب إلي إنما كان
ذاك في أول اإلسالم قد أغار نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على بني المصطلق وھم غارون وأنعامھم تسقى على الماء فقتل
مقاتلتھم وسبى ذريتھم وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحرث حدثني بذلك عبد ﷲ وكان في ذلك الجيش إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5125حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة سمعت قتادة يحدث عن بكر بن عبد
ﷲ وبشر بن المحتفز عن عبد ﷲ بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال في الحرير إنما يلبسه من ال خالق له
إسناده من جھة بكر بن عبدﷲ المزني صحيح على شرط الشيخين وأما بشر بن المحتفز فال يعرف إال في ھذا الحديث مقرونا
ببكر بن عبدﷲ
 - 5126حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة سمعت أبا مجلز سمعت بن
عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال الوتر ركعة من آخر الليل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5127حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن المغيرة بن سليمان قال
حجاج في حديثه سمعت المغيرة بن سليمان قال سمعت بن عمر يقول كانت صالة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم التي ال
يدع ركعتين قبل الظھر وركعتين بعدھا وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح صحيح وھذا إسناد
حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن سلمان الخزاعي
 - 5128حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة سمعت أبا إسحاق وقال حجاج في حديثه عن أبي
إسحاق سمعت يحيى بن وثاب أنه سأل بن عمر عن الغسل يوم الجمعة فقال أمرنا به رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5129حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت أبا إسحاق سمعت رجال من أھل نجران قال سألت بن عمر
قلت إنما أسألك عن شيئين عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال أتي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم برجل نشوان قد
شرب زبيبا وتمرا قال فجلده الحد ونھى أن يخلطا قال وأسلم رجل في نخل رجل فلم يحمل نخله قال فأتاه يطلبه قال فأبى أن
يعطيه قال فأتيا النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال أحملت نخلك قال ال قال فبم تأكل ماله قال فأمره فرد عليه ونھى عن السلم في
النخل حتى يبدو صالحه إسناده ضعيف لجھالة النجراني
 - 5130حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كل بيعين فال بيع بينھما حتى يتفرقا إال بيع الخيار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5131حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يحدث أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن الورس والزعفران قال شعبة قلت له يعني المحرم قال نعم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 5132حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يحدث أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال خمس ليس على حرام جناح في قتلھن الكلب العقور والغراب والحديا والفأرة والحية إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5133حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال مفاتيح الغيب خمس ال يعلمھن إال ﷲ ال يعلم ما في غد إال ﷲ وال يعلم نزول الغيث إال ﷲ وال يعلم ما في
األرحام إال ﷲ وال يعلم الساعة إال ﷲ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5134حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول نھى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صالحھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5135حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان سمعت عبد الرحمن قال بن مھدي ھو بن علقمة يقول سمعت بن
عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أعفوا اللحى وحفوا الشوارب إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبدالرحمن بن علقمة
 - 5136حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قطع نخل بني النضير وحرق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5137حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان وإسحاق يعني األزرق قال ثنا سفيان عن األسود بن قيس عن
سعيد بن عمر عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إنا أمة أمية ال نكتب وال نحسب الشھر ھكذا وھكذا وھكذا
حتى ذكر تسعا وعشرين قال إسحاق وطبق يديه ثالث مرات وحبس إبھامه في الثالثة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5138حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة سمعت بن عمر يقول أمر رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أن تعفى اللحى وأن تجز الشوارب صحيح
 - 5139قال عبد ﷲ قال أبي وقال عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان ثنا عبد الرحمن بن علقمة إسناده قوي
 - 5140حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة عن عاصم بن عبيد ﷲ قال سمعت سالم بن عبد ﷲ يحدث عن بن
عمر قال قال عمر يا رسول ﷲ أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ منه أو مبتدأ أو مبتدع قال فيما قد فرغ منه فاعمل يا بن
الخطاب فإن كال ميسر أما من كان من أھل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أھل الشقاء فإنه يعمل للشقاء حسن
لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5141حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ قال
دخلت على عائشة فقلت أال تحدثينى عن مرض رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قالت بلى ثقل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم فقال أصلي الناس فقلنا ال ھم ينتظرونك يا رسول ﷲ قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذھب لينوء فأغمي
عليه ثم أفاق فقال أصلي الناس قلنا ال ھم ينتظرونك يا رسول ﷲ قال ضعوا لي ماء في المخضب فذھب لينوء فغشي عليه
قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لصالة العشاء فأرسل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس وكان أبو بكر رجال رقيقا فقال يا عمر صل بالناس فقال أنت أحق بذلك فصلى بھم أبو بكر
تلك األيام ثم ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وجد خفة فخرج بين رجلين أحدھما العباس لصالة الظھر فلما رآه أبو بكر
ذھب ليتأخر فأومأ إليه ان ال يتأخر وأمرھما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يصلي قاعدا فدخلت على بن عباس فقلت أال أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
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ھات فحدثته فما أنكر منه شيئا غير انه قال ھل سمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت ال قال ھو على رحمة ﷲ عليه
إسناده صحيح على شرط الشيخين وھو من مسند عائشة وال وجه إلثباته ھنا
 - 5142حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان عن أبي إسحاق سمعت يحيى بن وثاب يحدث عن بن
عمر قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5143حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء عن كثير بن جمھان قال رأيت بن عمر يمشى بين
الصفا والمروة فقلت تمشي فقال ان أمش فقد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمشى وان أسع فقد رأيت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يسعى إسناده ضعيف
 - 5144حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا بن أبي ذئب عن الحرث عن حمزة بن عبد ﷲ بن عمر عن أبيه
قال كانت تحتى امرأة أحبھا وكان أبي يكرھھا فأمرني أن أطلقھا فأبيت فأتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فذكر ذلك له فأرسل
إلى فقال يا عبد ﷲ طلق امرأتك فطلقتھا إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث
 - 5145حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا نافع بن أبي نعيم عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال ان ﷲ تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه صحيح وھذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن
أبي نعيم
 - 5146حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا على يعنى بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قالبة
حدثني سالم بن عبد ﷲ حدثني عبد ﷲ بن عمر قال قال لنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ستخرج نار قبل يوم القيامة من
بحر حضرموت أو من حضرموت تحشر الناس قالوا فبم تأمرنا يا رسول ﷲ قال عليكم بالشام إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5147حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سھل بن يوسف عن حميد بن بكر قال قلت البن عمر ان أنسا أخبرنا ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال لبيك بعمرة وحج قال وھل أنس خرج فلبى بالحج ولبينا معه فلما قدم أمر من لم يكن معه الھدى ان يجعلھا
عمرة قال فذكرت ذلك ألنس فقال ما تعدونا اال صبيانا إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير
سھل بن يوسف
 - 5148حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج وبن أبي ذئب قاال أنا بن شھاب عن سالم بن عبد ﷲ بن عمر عن
أبيه قال رأيت الناس في عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يضربون إذا تبايعوا طعاما جزافا ان يبيعوه حتى يؤوه إلى
رحالھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5149حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن عبد ﷲ قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم وعبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من حمل علينا السالح فليس منا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5150حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن عبد ﷲ عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم من اعتق
شركا له في مملوك فقد عتق كله فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5151حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن عبد ﷲ انه أذن بضجنان ليلة العشاء ثم
قال في إثر ذلك أال صلوا في الرحال وأخبرنا ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يأمر مؤذنا يقول أال صلوا في الرحال
في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5152حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أنا نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأى نخامة
في قبلة المسجد فحتھا ثم قال إذا كان أحدكم في الصالة فال يتنخم فإن ﷲ تعالى قبل وجه أحدكم في الصالة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5153حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
صالة في مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه اال المسجد الحرام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5154حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال تلقفت التلبية من رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5155حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن موسى الجھني سمعت نافعا سمعت بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال صالة في مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه اال المسجد الحرام إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5156حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عن القرع والمزفت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5157حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قطع في
مجن ثمنه ثالثة دراھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5158حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كل
بيعين فأحدھما على صاحبه بالخيار حتى يتفرقا أو يكون خيارا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5159حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال سأل رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم عن صالة الليل قال يصلي أحدكم مثنى مثنى فإذا خشي ان يصبح صلى ركعة توتر له صالته إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5160حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال خمس
من الدواب ال جناح على من قتلھن في قتلھن وھو حرام العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5161حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من
فاته العصر فكأنما وتر أھله وماله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5162حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أيما
نخل بيعت أصولھا فثمرتھا للذي أبرھا اال ان يشترط المبتاع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5163حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر كان إذا جدبه السير جمع بين
المغرب والعشاء بعد ما يغيب الشفق ويقول ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا جد به السير جمع بينھما إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5164حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر انه طلق امرأته وھى حائض فأتى عمر
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فاستفتاه فقال مر عبد ﷲ فليراجعھا حتى تطھر من حيضتھا ھذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا
طھرت فليفارقھا قبل ان يجامعھا أو ليمسكھا فإنھا العدة التي أمر أن تطلق لھا النساء إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5165حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع ان عبد ﷲ بن عبد ﷲ وسالم بن عبد ﷲ كلما عبد ﷲ
حين نزل الحجاج لقتال بن الزبير فقاال ال يضرك أن ال تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال وان يحال بينك وبين
البيت قال ان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت
أشھدكم انى قد أوجبت عمرة فإن خلى سبيلي قضيت عمرتي وان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم وأنا معه ثم خرج حتى أتى ذا الحليفة فلبى بعمرة ثم تال } لقد كان لكم في رسول ﷲ أسوة حسنة { ثم سار حتى إذا كان
بظھر البيداء قال ما أمرھما اال واحد ان حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشھدكم انى قد أوجبت حجة مع عمرتي
فانطلق حتى ابتاع قديد ھديا ثم طاف لھما طوافا واحدا بالبيت وبالصفا والمروة ثم لم يزل كذلك إلى يوم النحر إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5166حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن رجال نادى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال ال تلبسوا القمص وال العمائم وال البرانس وال السراويالت وال الخفين اال أحد ال يجد
نعلين وقال يحيى مرة اال أن يكون رجل ليس له نعالن فليقطعھما أسفل من الكعبين وال يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5167حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاألمير الذي على الناس راع عليھم وھو مسؤول عنھم والرجل راع على أھل بيته وھو
مسؤول عنھم والمرأة راعية على بيت بعلھا وولده وھى مسئولة عنھم وعبد الرجل راع على بيت سيده وھو مسؤول عنه أال
فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5168حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الذين
يصنعون ھذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لھم أحيوا ما خلقتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5169حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5170حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5171حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من اتخذ كلبا إال كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5172حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال نادى رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم من أين تأمرنا نھل قال يھل أھل المدينة من ذي الحليفة وأھل الشام من الجحفة وأھل نجد من قرن قال عبد ﷲ
ويزعمون انه قال وأھل اليمن من يلملم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5173حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
من جر ثوبه من الخيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة قال وأخبرني سليمان بن يسار أن أم سلمة ذكرت النساء فقال ترخى شبرا
قالت إذا تنكشف قال فذراعا ال يزدن عليه في الحديث إسنادان أحدھما عن ابن عمر والثاني عن أم سلمة وكالھما صحيح
على شرط الشيخين
 - 5174حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ قال أخبرني نافع عن بن عمر قال فرض رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من تمر أو شعير إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5175حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن القزع قلت وما القزع قال أن يحلق رأس الصبي ويترك بعضه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5176حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن عبد ﷲ قال دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
البيت ھو وبالل وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة فأجافوا الباب ومكثوا ساعة ثم خرج فلما فتح كنت أول من دخل فسألت
بالال أين صلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال بين العمودين المقدمين ونسيت أن أسأله كم صلى إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5177حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر ان عمر رضي ﷲ تعالى عنه حمل على
فرس فأعطاھا عمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليحمل عليھا رجال فأخبر عمر أنه قد وقفھا يبيعھا قال فسأل عن ذلك
النبي صلى ﷲ عليه و سلم يبتاعھا قال ال تبتعھا وال تعد في صدقتك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5178حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال صليت مع النبي صلى ﷲ عليه
و سلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر وعثمان صدرا من إمارته ثم أتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5179حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل قاال ثنا بن عون قال يحيى قال حدثني نافع عن بن عمر أن
عمر قال يا رسول ﷲ انى أصبت أرضا بخيبر لم أصب شيئا قط ھو أنفس عندي منه فقال ان شئت حبست أصلھا وتصدقت
بھا قال فتصدق بھا ال يباع أصلھا وال توھب وال تورث قال فتصدق بھا في الفقراء أو الضعيف والرقاب وفي السبيل وبن
السبيل ال جناح على من وليھا أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5180حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال بعثنا نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في
سرية بلغت سھماننا أثنى عشر بعيرا ونفلنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعيرا بعيرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5181حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سبق
بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وما لم يضمر منھا من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5182حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر وأخبرني يحيى بن عبد الرحمن عن بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الشھر تسع وعشرون فذكروا ذلك لعائشة فقالت يرحم ﷲ أبا عبد الرحمن وھل ھجر رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نساءه شھرا فنزل لتسع وعشرين فقيل له فقال ان الشھر قد يكون تسعا وعشرين المرفوع منه
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5183حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك ثنا الزھري عن سالم عن أبيه أن رجال من األنصار كان يعظ
أخاه في الحياء فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم دعه فإن الحياء من اإليمان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5184حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن يحيى يعنى بن سعيد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال تتبايعوا الثمر حتى يبدو صالحه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5185حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عيسى بن حفص حدثني أبي أنه قال كنت مع بن عمر في سفر فصلى الظھر
والعصر ركعتين ركعتين ثم قام إلى طنفسة له فرأى ناسا يسبحون بعدھا فقال ما يصنع ھؤالء قلت يسبحون قال لو كنت
مصليا قبلھا أو بعدھا ألتممتھا صحبت النبي صلى ﷲ عليه و سلم حتى قبض فكان ال يزيد على ركعتين وأبا بكر رضي ﷲ
عنه حتى قبض فكان ال يزيد عليھما وعمر وعثمان كذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5186حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب عن الزھري عن سالم عن أبيه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع بإقامة ولم يسبح بينھما وال على أثر واحدة منھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5187حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن طاوس سمع بن عمر سئل عن نبيذ الجر نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن نبيذ الجر فقال نعم وقال طاوس وﷲ انى سمعته منه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5188حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال مثل الذي يجر إزاره أو ثوبه شك يحيى من الخيالء ال ينظر ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5189حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يصلي على راحلته حيثما توجھت به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5190حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان ثنا عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر قال سأل عمر رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال تصيبني الجنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5191حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وبن جعفر قال ثنا شعبة حدثني عمرو بن مرة عن زاذان قال
قلت البن عمر أخبرني ما نھى عنه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من األوعية وفسره لنا بلغتنا فإن لنا لغة سوى لغتكم قال
نھى عن الحنتم وھو الجر ونھى عن المزفت وھو المقير ونھى عن الدباء وھو القرع ونھى عن النقير وھى النخلة تنقر نقرا
وتنسج نسجا قال ففيم تأمرنا أن نشرب فيه قال االسقية قال محمد وأمر أن ننبذ في االسقية إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان فمن رجال مسلم
 - 5192حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني بن دينار سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
ينصب للغادر لواء يوم القيامة يقال ھذه غدرة فالن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5193حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني بن دينار سمعت بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أن يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5194حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن إسماعيل أخبرني وبرة قال أتى رجل بن عمر فقال أيصلح أن أطوف بالبيت
وأنا محرم قال ما يمنعك من ذلك قال ان فالنا ينھانا عن ذلك حتى يرجع الناس من الموقف ورأيته كأنه مالت به الدنيا وأنت
أعجب إلينا منه قال بن عمر حج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وسنة ﷲ تعالى
ورسوله أحق أن تتبع من سنة بن فالن ان كنت صادقا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5195حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان
بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5196حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى أن
تحتلب المواشي من غير إذن أھلھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5197حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما حق
امرئ له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين اال ووصيته مكتوبة عنده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5198حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن نافع قال أصاب بن عمر البرد وھو محرم فألقيت على بن
عمر برنسا فقال أبعده عنى أما علمت أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن البرنس للمحرم صحيح وھذا إسناد حسن
من أجل ابن عجالن
69

 - 5199حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يأتي
مسجد قباء راكبا وماشيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5200حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الخيل
معقود بنواصيھا الخير إلى يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5201حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال ال أترك استالمھما في شدة وال رخاء بعد
إذ رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يستلمھما الركن اليماني والحجر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5202حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ حدثني نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم العن
بين رجل وامرأته من األنصار وفرق بينھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5203حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر قال كان يوم عاشوراء يوما يصومه أھل
الجاھلية فلما نزل رمضان سئل عنه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ھو يوم من أيام ﷲ تعالى من شاء صامه ومن شاء
تركه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5204حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح أنا عبيد ﷲ بن األخنس أخبرني نافع عن عبد ﷲ بن عمر فذكر مثله إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5205حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقبل ﷲ تعالى صدقة من غلول وال صالة بغير طھور إسناده حسن من أجل سماك بن حرب
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5206حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن بن عمر قال رأيت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على حمار وھو متوجه إلى خيبر نحو المشرق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5207حدثنا عبد ﷲ قال أبي وقرأته على عبد الرحمن بن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن بن
عمر ولم يقل نحو المشرق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5208حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال قال لي بن عمر أما لك
برسول ﷲ أسوة كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوتر على بعيره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5209حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي وقرأته على عبد الرحمن مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن عمر
بن الخطاب عن سعيد بن يسار فذكر الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5210حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من جاء إلى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5211حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حنظلة الجمعي عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لھن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5212حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا أبان بن عبد ﷲ البجلي عن أبي بكر بن حفص عن بن عمر أنه خرج يوم عيد
فلم يصل قبلھا وال بعدھا فذكر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم فعله صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
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 - 5213حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا بن أبي خالد عن أبي حنظلة قال سألت بن عمر عن الصالة في السفر فقال
ركعتان سنة النبي صلى ﷲ عليه و سلم صحيح لغيره وھذا إسناد محتمل للتحسين
 - 5214حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وأبا بكر وعمر
وعثمان صدرا من إمارته صلوا بمنى ركعتين صحيح لغيره
 - 5215حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاھد عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة قل يا أيھا الكافرون وقل ھو
ﷲ أحد إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5216حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عمر بن محمد عن نافع سأل رجل بن عمر عن الوتر أواجب ھو
فقال أوتر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والمسلمون إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5217حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا عمران بن حدير عن عبد ﷲ بن شقيق العقيلي عن بن عمر قال جاء رجل إلى
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فسأله عن صالة الليل وأنا بين السائل وبين النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال مثنى مثنى فإذا خشيت
الصبح فأوتر بركعة قال ثم جاءه عند قرن الحول وأنا بذاك المنزل بينه وبين السائل فسأله فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح
فأوتر بركعة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5218حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم كان يأتي قباء وقال عبد الرحمن مسجد قباء راكبا وماشيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5219حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثني عبد ﷲ بن نافع عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله
صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن نافع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5220حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن على بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بن
عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنا فئة المسلمين إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد
 - 5221حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن اليھود إذا لقوكم قالوا السام عليكم فقولوا وعليكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5222حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة قال كنت مع بن عمر في حلقة فسمع رجال في
حلقة أخرى وھو يقول ال وأبي فرماه بن عمر بالحصى وقال انھا كانت يمين عمر فنھاه النبي صلى ﷲ عليه و سلم عنھا وقال
انھا شرك رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن سعد بن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر كما سبق 4904
 - 5223حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن النجراني عن بن عمر قال أتى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم بسكران فضربه الحد ثم قال ما شرابك فقال زبيب وتمر فقال ال تخلطھما يكفي كل واحد منھما من صاحبه إسناده
ضعيف لجھالة النجراني
 - 5224حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت بن عمر يقول نھى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة وأراه قال والنقير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5225حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تدخلوا على ھؤالء القوم المعذبين أصحاب الحجر اال ان تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فال
تدخلوا عليھم ان يصيبكم ما أصابھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5226حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
مفاتيح الغيب خمس ال يعلمھا اال ﷲ } إن ﷲ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب
غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن ﷲ عليم خبير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5227حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن فضيل ويزيد قال أنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال قرأت على بن
عمر } الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا { فقال } ﷲ الذي خلقكم من ضعف ثم
جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا { ثم قال قرأت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كما قرأت علي فأخذ
علي كما أخذت عليك إسناده ضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير فضيل بن
مرزوق فمن رجال مسلم
 - 5228حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم بن عبد ﷲ عن بن عمر
انه طلق امرأته في الحيض فذكر ذلك عمر للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال مره فليراجعھا ثم ليطلقھا وھى طاھر أو حامل
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5229حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرزاق قال أنا سفيان عن عاصم بن عبيد ﷲ عن سالم عن بن
عمر ان عمر استأذن النبي صلى ﷲ عليه و سلم في العمرة فأذن له فقال يا أخي أشركنا في صالح دعائك وال تنسنا قال عبد
الرزاق في حديثه فقال عمر ما أحب ان لي بھا ما طلعت عليه الشمس إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيدﷲ
 - 5230حدثنا عبد ﷲ قال ثنا أبي ثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم دخل مكة نھارا
صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف العمري
 - 5231حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يدخل من الثنية
العليا ويخرج من السفلى صحيح وھذا سند ضعيف لضعف العمري
 - 5232حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم سمعه من بن عمر قال أقبل رجالن من المشرق فتكلما أو
تكلم أحدھما فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان من البيان سحرا أو ان البيان سحر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5233حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا ھمام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا وضعتم موتاكم في قبورھم فقولوا بسم ﷲ وعلى سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجاله ثقات رجال
الشيخين وسبق 4812
 - 5234حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
يعرض على بن آدم مقعده من الجنة والنار غدوة وعشية في قبره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5235حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يقبضه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5236حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن النجراني عن بن عمر رضي ﷲ عنھما ان
رجلين تبايعا على عھد النبي صلى ﷲ عليه و سلم نخال قبل ان تطلع الثمرة فلم تطلع شيئا فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم
على أي شيء تأكل ماله ونھى عن بيع الثمر حتى يبدو صالحه إسناده ضعيف لجھالة النجراني
 - 5237حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال سمعت النبي
صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا اشتريت الذھب بالفضة أو أحدھما باآلخر فال يفارقك وبينك وبينه لبس إسناده ضعيف لتفرد
سماك برفعه
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 - 5238حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن العمرى عن نافع عن بن عمر انه رمل من الحجر إلى الحجر ثالثا ومشى أربعا
وصلى عند المقام ركعتين ثم ذكر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم فعله صحيح
 - 5239حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع عن بن عمر قال ما تركت استالم الركنين في شدة وال رخاء منذ
رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يستلمھما الحجر والركن اليماني صحيح
 - 5240حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال سألت بن عمر عن الصالة بمنى قال
ھل سمعت بمحمد صلى ﷲ عليه و سلم قلت نعم وآمنت به قال فإنه كان يصلي بمنى ركعتين إسناده صحيح
 - 5241حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كھيل عن سعيد بن جبير عن بن عمر انه صالھما
بإقامة واحدة فقال ھكذا صنع النبي صلى ﷲ عليه و سلم بنا في ھذا المكان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5242حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن بن عمر ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم كان يدھن بالزيت غير المقتت عند اإلحرام إسناده ضعيف
 - 5243حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر وعن الزھري عن سالم عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يلبس المحرم ثوبا مسه ورس وال زعفران إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5244حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ان يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5245حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا بن عون عن زياد بن جبير ان رجال سأل بن عمر عن رجل نذر ان يصوم
يوما فوافق يومئذ عيد أضحى أو يوم فطر فقال بن عمر أمر ﷲ بوفاء النذر ونھانا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن صوم
ھذا اليوم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5246حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم عن بن عمر قال عبد الرحمن سمعت بن
عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5247حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن األعمش عن المنھال ھو بن عمر عن سعيد بن جبير عن بن عمر انه مر على
قوم نصبوا دجاجة يرمونھا بالنبل فقال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يمثل بالبھيمة إسناده صحيح على شرط
البخاري
 - 5248حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا حنظلة عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من جر
ثوبه من الخيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5249حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع حدثنا سفيان ويزيد قال أنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال اتخذ رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خاتما من ذھب فاتخذ الناس خواتيم من ذھب فرمى به وقال لن ألبسه أبدا قال يزيد فنبذ الناس
خواتيمھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5250حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا بن أبي رواد وسفيان عن عمر بن محمد عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم كان يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه إسناداه صحيحان رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي
رواد
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 - 5251حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا العمرى عن سعيد المقبري ونافع ان بن عمر كان يلبس السبتية ويتوضأ فيھا وذكر
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعله صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف العمري
 - 5252حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو
يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5253حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا حنظلة عن سالم عن أبيه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من اقتنى كلبا
اال كلب ضار أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5254حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من اقتنى كلبا اال كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان قال عبد الرحمن نقص من عمله إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5255حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار والعمري عن نافع عن بن عمر قال سئل رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن الضب فقال ال آكله وال أحرمه ھذا الحديث له إسنادان  :األول وكيع عن سفيان عن عبدﷲ بن دينار
عن ابن عمر وھو صحيح على شرط الشيخين والثاني وكيع عن العمري وھو عبدﷲ بن عمر عن نافع وھو ضعيف لضعف
عبدﷲ بن عمر
 - 5256حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة قال كنت مع بن عمر في حلقة قال فسمع رجال في
حلقة أخرى وھو يقول ال وأبي فرماه بن عمر بالحصى فقال انھا كانت يمين عمر فنھاه النبي صلى ﷲ عليه و سلم عنھا وقال
انھا شرك رجاله ثقات رجال الشيخين وھو مكرر
 - 5257حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا وكيع عن أبيه عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمھان عن بن عمر قال ان أسعى فقد
رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يسعى وان أمشي فقد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمشى وأنا شيخ كبير
إسناده ضعيف
 - 5258حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال ثنا سفيان عن بن دينار عن بن عمر قال سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا كنتم ثالثة فال ينتجى اثنان دون واحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5259حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أيما امرئ قال ألخيه يا كافر فقد باء بھا أحدھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5260حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أيما رجل كفر رجال فأحدھما كافر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5261حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن عن شعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسلم سالمھا ﷲ وغفار غفر ﷲ لھا وعصية عصت ﷲ ورسوله إسناداه صحيحان على شرط
الشيخين
 - 5262حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن بن عمر قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من ينح عليه فإنه يعذب بما ينح عليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5263حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن العمرى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من لم
يجب الدعوة فقد عصى ﷲ ورسوله صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف العمري
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 - 5264حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن حماد عن بشر بن حرب سمعت بن عمر يقول ان رفعكم أيديكم بدعة ما زاد
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على ھذا يعنى إلى الصدر إسناده ضعيف
 - 5265حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن أبيه عن عطاء عن كثير بن جمھان قال رأيت بن عمر يمشى في الوادي بين
الصفا والمروة وال يسعى فقلت له فقال ان أسع فقد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يسعى وان أمش فقد رأيت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يمشى وأنا شيخ كبير إسناده ضعيف
 - 5266حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن أبي صالح عن زاذان ان بن عمر اعتق عبدا له فقال
مالي من أجره وتناول شيئا من األرض ما يزن ھذه أو مثل ھذه سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من لطم غالمه
أو ضربه فكفارته عتقه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير زاذان فمن رجال مسلم مكرر سندا
ومتنا
 - 5267حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن فراس أخبرني أبو صالح عن زاذان قال كنت عند بن عمر
فدعا غالما له فأعتقه ثم قال مالي فيه من أجر ما يسوى ھذا أو يزن ھذا سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من
ضرب عبدا له حدا لم يأته أو ظلمه أو لطمه شك عبد الرحمن فإن كفارته أن يعتقه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير زاذان فمن رجال مسلم
 - 5268حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي وبھز قاال ثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال بھز في حديثه أخبرني
أنس بن سيرين سمعت بن عمر يقول أنه طلق امرأته وھى حائض فسأل عمر النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال مره فليراجعھا
فإذا طھرت فليطلقھا قال بھز أتحتسب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5269حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا روح بن عبادة ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن يسأل بن عمر
وأبو الزبير يسمع فقال بن عمر قرأ النبي صلى ﷲ عليه و سلم } يا أيھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوھن { في قبل عدتھن
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير
 - 5270حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة ثنا بن شھاب عن سالم عن أبيه انه طلق امرأته وھى حائض
فذكر ذلك إلى عمر فانطلق عمر إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأخبره فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليمسكھا
حتى تحيض غير ھذه الحيضة ثم تطھر فإن بدا له أن يطلقھا فليطلقھا كما أمره ﷲ عز و جل وإن بدا له أن يمسكھا فليمسكھا
صحيح
 - 5271حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و
سلم فقال يا رسول ﷲ انى أخدع في البيع فقال إذا بعت فقل ال خالبة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5272حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا روح ثنا حنظلة سمعت سالما وسئل عن رجل طلق امرأته وھى حائض فقال ال يجوز طلق
بن عمر امرأته وھى حائض فأمره رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يراجعھا فراجعھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5273حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا روح ثنا حنظلة سمعت طاوسا قال سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول قام فينا رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم فقال ال تبيعوا التمر حتى يبدو صالحه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5274حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الملك بن عمر وثنا مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ما شجرة ال يسقط ورقھا وھى مثل المؤمن أو قال المسلم قال فوقع الناس في شجر البوادي قال بن عمر ووقع في
نفسي انھا النخلة فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر فقال ألن تكون قلتھا كان أحب إلى من
كذا وكذا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5275حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن عبد ﷲ بن مرة عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن النذر وقال انه ال يرد من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5276حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم رجم يھوديا ويھودية بالبالط إسناده صحيح على شرط الشيخين
البالط  :موضع بالمدينة بين المسجد والسوق
 - 5277حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة عن رزين األحمري عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم سئل عن رجل طلق امرأته ثالثا ثم تزوجھا رجل فأغلق الباب وأرخى الستر ونزع الخمار ثم طلقھا قبل ان يدخل
بھا تحل لزوجھا األول فقال ال حتى يذوق عسيلتھا صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 5278حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن رزين عن بن عمر قال سأل رجل
النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو على المنبر يخطب الناس عن رجل فارق امرأته بثالث فذكر معناه إسناده ضعيف لضعف
سليمان بن رزين
 - 5279حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن الزھري عن سالم عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كان يرفع يديه إذا استفتح الصالة وإذا أراد ان يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وال يفعل ذلك في السجود إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5280حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن حدثني سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول سئل رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن الضب فقال لست بآكله وال محرمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5281حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار قال كنت مع بن عمر أنا ورجل آخر فدعا
رجال آخر ثم قال استرخيا فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى أن ينتجى اثنان دون واحد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5282حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان وشعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال كنا إذا بايعنا النبي
صلى ﷲ عليه و سلم على السمع يلقننا أو يلقفنا فيما استطعت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5283حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول سئل رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم عن ليلة القدر فقال تحروھا في السبع األواخر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5284حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال كنا نتقى كثيرا من الكالم
واالنبساط إلى نسائنا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مخافة ان ينزل فينا القرآن فلما مات رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم تكلمنا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5285حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ان بالال ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5286حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سليم بن أخضر عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قسم رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم في األنفال للفرس سھمين وللرجل سھما إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير سليم بن أخضر فمن رجال مسلم
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 - 5287حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزھري عن سالم عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5288حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعث سرية
قبل نجد فغنموا إبال كثيرة فبلغت سھامھم أحد عشر بعيرا أو أثنى عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5289حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن الشغار
قال مالك والشغار أن يقول أنكحني ابنتك وأنكحك ابنتي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5290حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كھيل عن سعيد بن جبير انه صلى المغرب
بجمع والعشاء بإقامة ثم حدث عن بن عمر انه صنع مثل ذلك وحدث بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم صنع مثل ذلك
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5291حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قدم رجالن من المشرق فخطبا
فعجب الناس من بيانھما فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان بعض البيان سحر وان من البيان سحرا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5292حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
بيع الثمرة حتى يبدو صالحھا نھى البائع والمشترى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5293حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة ان يناله العدو إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5294حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تصوموا
حتى تروا الھالل وال تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5295حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا قفل
من حج أو عمرة أو غزو كبر على كل شرف من األرض ثالثا ثم قال ال إله اال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو
على كل شيء قدير آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون صدق ﷲ وعده ونصر عبده وھزم األحزاب وحده إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5296حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان
يصلي قبل الظھر ركعتين وبعدھا ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وبعد الجمعة ركعتين في بيته
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5297حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر كيال والكرم بالزبيب كيال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5298حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر خرج في فتنة بن الزبير وقال ان نصد
عن البيت صنعنا كما صنع النبي صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5299حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر انه طلق امرأته وھى حائض فسأل عمر
رضي ﷲ عنه النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال مره فليراجعھا ثم يمسكھا حتى تطھر ثم تحيض ثم تطھر ثم ان شاء طلقھا
وان شاء أمسكھا فتلك العدة التي أمر ﷲ ان يطلق لھا النساء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5300حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجم يھوديا
ويھودية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5301حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يتحرين أحدكم
فيصلى قبل طلوع الشمس وال عند غروبھا قلت لمالك عن عبد ﷲ قال نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5302حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا كانت
ليلة ريح وبرد في سفر أمر المؤذن فأذن ثم قال الصالة في الرحال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5303حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل ذكر وأنثى وحر وعبد من المسلمين إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5304حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن تلقى
السلع حتى يھبط بھا األسواق ونھى عن النجش وقال ال يبيع بعضكم على بيع بعض إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5305حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا عجل
به السير جمع بين المغرب والعشاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5306حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من باع
نخال قد أبرت فثمرتھا للبائع اال ان يشترط المبتاع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5307حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
بيع حبل الحبلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5308حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيما
يلبس المحرم من الثياب قال ال تلبسوا القمص وال العمائم وال البرانس وال السراويالت وال الخفاف اال من ال يجد نعلين
فيقطعھما أسفل من الكعبين وال تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5309حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من ابتاع
طعاما فال يبيعه حتى يستوفيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5310حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قطع في
مجن ثمنه ثالثة دراھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5311حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا جاء
أحدكم الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5312حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر ان رجال العن امرأته وانتفى من ولدھا
ففرق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينھما وألحق الولد بأمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5313حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثني حماد الخياط ثنا مالك عن نافع عن بن
عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الذي تفوته صالة العصر فكأنما وتر أھله وماله إسناده صحيح على شرط الشيخين
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد الخياط فمن رجال مسلم
 - 5314حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك بن أنس عن عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر انه ذكر
عمر بن الخطاب لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم توضأ
واغسل ذكرك ثم نم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5315حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل المعقلة ان عاھد عليھا أمسكھا وان أطلقھا ذھبت إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5316حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان بالال ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5317حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسين بن محمد ثنا إسرائيل عن ثوير عن بن عمر رفعه إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ان أدنى أھل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسرره من مسيرة ألف سنة وان أكرمھم على ﷲ من ينظر إلى
وجھه غدوة وعشية ثم تال ھذه اآلية } وجوه يومئذ ناضرة إلى ربھا ناظرة { إسناده ضعيف جدا
 - 5318حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر رضي ﷲ
تعالى عنھما رفع الحديث في قوله تعالى } يوم يقوم الناس لرب العالمين { قال يقومون يوم القيامة في الرشح إلى إنصاف
آذانھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5319حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع ان بن عمر كان يكرى أرضه
على عھد أبي بكر وعمر وعثمان وبعض عمل معاوية قال ولو شئت قلت على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حتى إذا
كان في آخر إمارة معاوية بلغه عن رافع بن خديج حديث فذھب وأنا معه فسأله عنه فقال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عن كراء المزارع فترك ان يكريھا فكان إذا سئل بعد ذلك يقول زعم بن خديج أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
كراء المزارع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5320حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الوھاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم نھى عن المزابنة قال فكان نافع يفسرھا الثمرة تشترى بخرصھا تمرا بكيل مسمى ان زادت فلي وان نقصت فعلى إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5321حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عبد المجيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر طلق امرأته وھى حائض
فسأل عمر النبي صلى ﷲ عليه و سلم فأمره أن يراجعھا ثم يمھلھا حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمھلھا حتى تطھر ثم يطلقھا
قبل أن يمسھا فتلك العدة التي أمر ﷲ أن تطلق لھا النساء وكان بن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وھى حائض يقول
أما أنت طلقتھا واحدة أو اثنتين فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمره أن يراجعھا ثم يمھلھا حتى تحيض حيضة أخرى ثم
يمھلھا حتى تطھر ثم يطلقھا إن لم يرد إمساكھا وأما أنت طلقتھا ثالثا فقد عصيت ﷲ تعالى فيما أمرك به من طالق امرأتك
وبانت منك وبنت منھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5322حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الوھاب عن أيوب عن نافع عن بن عمر انه كان ال يدع الحج والعمرة وان عبد ﷲ بن
عبد ﷲ دخل عليه فقال انى ال آمن أن يكون العام بين الناس قتال فلو أقمت فقال قد حج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فحال
كفار قريش بينه وبين البيت فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ تبارك وتعالى } لقد
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كان لكم في رسول ﷲ أسوة حسنة { ثم قال أشھدكم انى قد أوجبت عمرة ثم سار حتى إذا كان بالبيداء قال وﷲ ما أرى
سبيلھما اال واحدا أشھدكم انى قد أوجبت مع عمرتي حجا ثم طاف لھما طوافا واحدا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5323حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الوھاب عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رجل يا رسول ﷲ من أين تأمرنا ان
نھل قال يھل أھل المدينة من ذي الحليفة وأھل الشام من الجحفة وأھل نجد من قرن قال ويقولون وأھل اليمن من يلملم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5324حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال نادى رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم فقال ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا قال خمس ال جناح على من قتلھن في قتلھن الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور
والعقرب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5325حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الوھاب عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رجل يا رسول ﷲ ما نلبس من الثياب
إذا أحرمنا قال ال تلبسوا القميص وال السراويل وال العمامة وال الخفين اال أحد لم يجد نعلين فليلبسھما أسفل من الكعبين وال
البرنس وال شيئا من الثياب مسه ورس وزعفران إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5326حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبيدة بن حميد حدثني ثوير عن مجاھد عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم خذوا من ھذا ودعوا ھذا يعنى شاربه األعلى يأخذ منه يعنى العنفقة إسناده ضعيف جدا لضعف ثوير
 - 5327حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أسباط بن محمد ثنا عبد الملك عن مسلم بن يناق قال كنت جالسا مع عبد ﷲ بن عمر في
مجلس بنى عبد ﷲ فمر فتى مسبال إزاره من قريش فدعاه عبد ﷲ بن عمر فقال ممن أنت فقال من بنى بكر فقال تحب ان
ينظر ﷲ تعالى إليك يوم القيامة قال نعم قال ارفع إزارك فإني سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم وأومأ بأصبعه إلى أذنيه
يقول من جر إزاره ال يريد إال الخيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5328حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن ثوير عن مجاھد عن بن عمر قال لعن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم المخنثين من الرجال والمترجالت من النساء صحيح وھذا إسناد ضعيف جدا لضعف ثوير
 - 5329حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مھدي مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان قال أبي وكان في النسخة التي قرأت على عبد الرحمن نافع فغيره فقال عبد ﷲ بن دينار كان
يأتي قباء راكبا وماشيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5330حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان يأتي قباء راكبا وماشيا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى فمن رجال
مسلم
 - 5331حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثنا إسحاق أخبرني مالك عن مسلم بن أبي مريم
عن على بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد ﷲ بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصالة فلما انصرف نھاني وقال
اصنع كما كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصنع قلت وكيف كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصنع قال كان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا جلس في الصالة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلھا وأشار بأصبعه التي تلي
اإلبھام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق وعلي
بن عبدالرحمن فمن رجال مسلم
 - 5332حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال صالة الجماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5333حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن الزھري عن رجل من آل خالد بن اسيد قال قلت البن عمر انا
نجد صالة الخوف في القرآن وصالة الحضر وال نجد صالة السفر فقال ان ﷲ تعالى بعث محمدا صلى ﷲ عليه و سلم وال
نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى ﷲ عليه و سلم يفعل صحيح
 - 5334حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن
عبد ﷲ بن عمر أنه قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجھت به اإلسناد األول
صحيح على شرط الشيخين واإلسناد الثاني على شرط مسلم
 - 5335حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا عبد ﷲ بن أحمد ثنا أبي وثنا إسحاق قال قال أنا
مالك عن نافع أن عبد ﷲ بن عمر قال ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على
الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فال يبصقن قبل وجھه فإن ﷲ عز و جل قبل وجھه إذا صلى قال إسحاق في حديثه بصاقا
إسناداه صحيحان األول  :وھو طريق عبدالرحمن بن مھدي على شرط الشيخين والثاني  :وھو طريق إسحاق بن عيسى على
شرط مسلم
 - 5336حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال نھى رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعھما
أسفل من الكعبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5337حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا عبد ﷲ قال أبي وثنا روح ثنا مالك عن موسى بن عقبة
عن سالم عن أبيه أنه قال بيداؤكم ھذه التي تكذبون على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فيھا ما أھل رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم اال من عند المسجد يعنى مسجد ذي الحليفة قال عبد الرحمن وقد سمعته من مالك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5338حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا عبد ﷲ قال ثنا أبي قال ثنا عبد الرازق ثنا مالك عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد ﷲ بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر من
أصحابك من يصنعھا قال ما ھن يا بن جريج قال رأيتك ال تمس من األركان اال اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك
تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أھل الناس إذا رأوا الھالل ولم تھلل أنت حتى يكون يوم التروية فقال عبد ﷲ أما
األركان فإني لم أر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمس اال اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يلبس النعال التي ليس فيھا شعر ويتوضأ فيھا فأنا أحب أن ألبسھا وأما الصفرة فإني رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يصبغ بھا فأنا أحب أن أصبغ بھا واما اإلھالل فإني لم أر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يھل حتى تنبعث به ناقته
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5339حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الھاشمي ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد ﷲ بن عمر عن
نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على
كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5340حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق انا عبد ﷲ انا يونس عن الزھري أخبرني سالم ان بن عمر حدثه ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيالء خسف به فھو يتجلجل في األرض إلى يوم القيامة
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق فمن رجال الترمذي
 - 5341حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا عبد العزيز يعنى بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر قال جاء
رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فسأله عن صالة الليل فقال صالة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين فإذا خفت الصبح
فصل ركعة توتر لك ما قبلھا إسناده جيد
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 - 5342حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يعمر بن بشر انا عبد ﷲ انا معمر عن الزھري أخبرني سالم بن عبد ﷲ عن أبيه ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم لما مر بالحجر قال ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا اال ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما أصابھم وتقنع
بردائه وھو على الرحل إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعمر بن بشر
 - 5343حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي حدثنا ھارون بن معروف ثنا بن وھب وقال مرة حيوة عن بن الھاد عن عبد ﷲ بن دينار
عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن فإني رأيتكن أكثر أھل النار لكثرة اللعن
وكفر العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا رسول ﷲ وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان
العقل والدين فشھادة امرأتين تعدل شھادة رجل فھذا نقصان العقل وتمكث الليالي ال تصلي وتفطر في رمضان فھذا نقصان
الدين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5344حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عتاب ثنا عبد ﷲ انا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
غير عتاب
 - 5345حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب ثنا عبد ﷲ انا أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم أمر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة صحيح وھذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد وبقية رجاله
ثقات رجال الشيخين غير عتاب
 - 5346حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب ثنا عبد ﷲ انا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من حلف بغير ﷲ فقال فيه قوال شديدا إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب فمن
رجال ابن ماجة
 - 5347قال وأنا سالم عن عبد ﷲ بن عمر قال أكثر ما كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يحلف بھذه اليمين يقول ال
ومقلب القلوب إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب فمن رجال ابن ماجة
 - 5348حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عتاب انا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
سبق بالخيل وراھن إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب
 - 5349حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عتاب ثنا أبو حمزة يعنى السكري عن بن أبي ليلى عن صدقة المكي عن بن عمر قال
اعتكف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في العشر األواخر من رمضان فاتخذ له فيه بيت من سعف قال فاخرج رأسه ذات يوم
فقال ان المصلى يناجي ربه عز و جل فلينظر أحدكم بما يناجي ربه وال يجھر بعضكم على بعض بالقراءة صحيح
 - 5350حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الملك الحراني انا الدراوردي عن عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لھما طواف واحد صحيح موقوفا بھذا اللفظ
رجاله ثقات رجال الصحيح الدراوردي حديثه عن عبيد ﷲ بن عمر منكر كما قال النسائي وقال ابن عبد البر  :لم يرفعه غير
الدراوردي وغيره أوقفه على ابن عمر  .وقال الترمذي أن الموقوف أصح
 - 5351حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عتاب ثنا عبد ﷲ يعنى بن مبارك انا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن
عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من جر ثوبه خيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي
يسترخي إال أن أتعاھد ذلك منه فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انك لست ممن يصنع ذلك خيالء قال موسى قلت لسالم
أذكر عبد ﷲ من جر إزاره قال لم أسمعه ذكر اال ثوبه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب فقد روى له ابن
ماجة
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 - 5352حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق انا عبد ﷲ انا موسى بن عقبة فذكر مثله بإسناده إسناده صحيح رجاله
ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق
 - 5353حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبى ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة عن سالم
عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينزل الدجال في ھذه السبخة بمر قناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء
حتى ان الرجل ليرجع إلى حميمه والى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقھا رباطا مخافة ان تخرج إليه ثم يسلط ﷲ المسلمين عليه
فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى ان اليھودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم ھذا يھودي تحتى
فاقتله إسناده ضعيف
 - 5354حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الملك انا زھير ثنا أبو إسحاق عن مجاھد عن بن عمر قال كنت جالسا عند
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فسمعته استغفر مائة مرة ثم يقول اللھم اغفر لي وارحمني وتب على انك أنت التواب الرحيم أو
انك تواب غفور صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5355حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا على بن حفص انا ورقاء قال وقال عطاء عن محارب بن دثار عن بن عمر قال قال لنا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الكوثر نھر في الجنة حافتاه من ذھب والماء يجرى على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن
وأحلى من العسل حديث قوي وھذا إسناد فيه ضعف
 - 5356حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا على بن حفص انا ورقاء عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم نھى عن القزع في الرأس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5357حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا موسى بن داود ثنا بن لھيعة عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن بن عمر ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يخذله ويقول والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينھما
اال بذنب يحدثه أحدھما وكان يقول للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست يشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض وينصحه إذا
غاب ويشھده ويسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويتبعه إذا مات ونھى عن ھجرة المسلم أخاه فوق ثالث صحيح وھذا إسناد
ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 5358حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا موسى بن داود ثنا عبد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم صالة في مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه اال المسجد الحرام صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ
بن عمر
 - 5359حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا الھذيل بن بالل عن بن عبيد عن أبيه انه جلس ذات يوم بمكة وعبد ﷲ
بن عمر معه فقال أبي قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم ان أتت
ھؤالء نطحتھا وان أتت ھؤالء نطحتھا فقال له بن عمر كذبت فأثنى القوم على أبي خيرا أو معروفا فقال بن عمر ال أظن
صاحبكم اال كما تقولون ولكني شاھد نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذ قال كالشاة بين الغنمين فقال ھو سواء فقال ھكذا سمعته
إسناده ضعيف
 - 5360حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا أبان بن يزيد ثنا قتادة حدثني عبد ﷲ بن بابي المكي قال صليت إلى جنب عبد ﷲ
بن عمر قال فلما قضى الصالة ضرب بيده على فخذه فقال أال أعلمك تحية الصالة كما كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يعلمنا فتال على ھؤالء الكلمات يعنى قول أبي موسى األشعري في التشھد إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير عبدﷲ بن بابي المكي فمن رجال مسلم
 - 5361حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد يعنى بن سلمة قال أنا ثابت عن عبد ﷲ بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال لرجل فعلت كذا وكذا قال ال والذي ال إله اال ھو ما فعلت قال فقال له جبريل عليه السالم قد فعل ولكن قد
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غفر له بقول ال إله اال ﷲ قال حماد لم يسمع ھذا من بن عمر بينھما رجل يعنى ثابتا إسناده ضعيف النقطاعه ما بين ثابت
البناني وبين ابن عمر
 - 5362حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
حلف الرجل فقال ان شاء ﷲ فھو بالخيار ان شاء فليمض وان شاء فليترك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5363حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة وعبد الوارث عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال
مسلم
 - 5364حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة حدثني بكر بن عبد ﷲ وبشر بن عائذ الھذلي كالھما عن عبد ﷲ
بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إنما يلبس الحرير من ال خالق له إسناده من جھة بكر بن عبد ﷲ المزني
صحيح على شرط الشيخين
 - 5365حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا سليمان األعمش عن مجاھد عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال من استعاذ با فأعيذوه ومن سألكم با فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أتى عليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما
تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا ان قد كافأتموه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5366حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن بن عمر قال كان للنبي صلى ﷲ عليه و
سلم خاتم من ذھب وكان يجعل فصه في باطن يده قال فطرحه ذات يوم فطرح الناس خواتيمھم ثم اتخذ خاتما من فضة فكان
يختم به وال يلبسه إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه النسائي  179 / 8والترمذي في الشمائل 83وابن حبان 5500
* * قال السندي  :قوله " وال يلبسه " قد جاء أيضا أنه كان يلبسه فلعل النفي محمول على الغالب أو على القصد أي كان ال
يقصد اللبس وإنما كان يقصد الختم وإن كان أحيانا يلبسه أيضا وﷲ أعلم
 - 5367حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
أجيبوا الدعوة إذا دعيتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5368حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا موسى بن عقبة حدثني سالم انه سمع عبد ﷲ بن عمر قال كانت يمين
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم التي يحلف بھا ال ومقلب القلوب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5369حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا موسى بن عقبة أخبرني سالم انه سمع عبد ﷲ يحدث عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل ان ينزل على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
الوحي فقدم إليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سفرة فيھا لحم فأبي ان يأكل منھا ثم قال انى ال آكل ما تذبحون على أنصابكم
وال آكل اال مما ذكر اسم ﷲ عليه حدث ھذا عبد ﷲ بن عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5370حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة عن أبي الصديق عن بن عمر قال ھمام في كتابي قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم ﷲ وعلى سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجاله ثقات
رجال الشيخين وسبق 4812
 - 5371حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا محمد بن الحرث الحارثي ثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد
ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل
بيته فإنه مغفور له إسناده ضعيف جدا
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 - 5372حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن الوليد بن كثير عن قطن بن وھب بن عويمر بن األجدع عمن حدثه عن
سالم بن عبد ﷲ بن عمر انه سمعه يقول حدثني عبد ﷲ بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ثالثة قد حرم ﷲ
عليھم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أھله الخبث صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة الشيخ الذي رواه عن
سالم
 - 5373حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يعقوب سمعت أبي يحدث عن يزيد يعنى بن الھاد عن محمد بن عبد ﷲ انه حدثه ان عبد
ﷲ بن عمر لقي ناسا خرجوا من عند مروان فقال من أين جاء ھؤالء قالوا خرجنا من عند األمير مروان قال وكل حق
رأيتموه تكلمتم به وأعنتم عليه وكل منكر رأيتموه أنكرتموه ورددتموه عليه قالوا ال وﷲ بل يقول ما ينكر فنقول قد أصبت
أصلحك ﷲ فإذا خرجنا من عنده قلنا قاتله ﷲ ما أظلمه وأفجره قال عبد ﷲ كنا بعھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نعد ھذا
نفاقا لمن كان ھكذا صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن عبدﷲ
 - 5374حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني نافع مولى عبد ﷲ بن عمر عن عبد ﷲ بن عمر
قال أعطى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عمر بن الخطاب جارية من سبى ھوازن فوھبھا لي فبعثت بھا إلى أخوالي من
بنى جمح ليصلحوا لي منھا حتى أطوف بالبيت ثم آتيھم وأنا أريد ان أصيبھا إذا رجعت إليھا قال فخرجت من المسجد حين
فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت ما شأنكم قالوا رد علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبناءنا ونساءنا قال قلت تلك صاحبتكم
في بنى جمح فاذھبوا فخذوھا فذھبوا فأخذوھا إسناده حسن
 - 5375حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن منصور عن سعد بن عبيدة قال جلست أنا ومحمد الكندي
إلى عبد ﷲ بن عمر ثم قمت من عنده فجلست إلى سعيد بن المسيب قال فجاء صاحبي وقد اصفر وجھه وتغير لونه فقال قم
إلى قلت ألم أكن جالسا معك الساعة فقال سعيد قم إلى صاحبك قال فقمت إليه فقال ألم تسمع إلى ما قال بن عمر قلت وما قال
قال أتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أعلى جناح ان أحلف بالكعبة قال ولم تحلف بالكعبة إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة
فإن عمر كان إذا حلف قال كال وأبي فحلف بھا يوما عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال تحلف بأبيك وال بغير ﷲ فإنه من حلف بغير ﷲ فقد أشرك إسناده ضعيف
 - 5376حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قاال ثنا شيبان عن يحيى عن أبي قالبة عن سالم بن عبد
ﷲ بن عمر عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ستخرج نار من حضر موت أو من بحر حضر موت قبل
يوم القيامة تحشر الناس قال قلنا يا رسول ﷲ فماذا تأمرنا قال عليكم بالشام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5377حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن يعنى بن ثوبان مولى بنى
زھرة انه سمع بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال ينظر ﷲ إلى الذي يجر إزاره خيالء إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5378حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن زيد عن بشر بن حرب سمعت بن عمر يقول سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عند حجرة عائشة يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وال غدرة أعظم من غدرة إمام
عامة صحيح وھذا سند حسن في الشواھد
 - 5379حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن بن عباس أن
رجلين اختصما إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فسأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المدعى البينة فلم يكن له بينة فاستحلف
المطلوب فحلف با الذي ال إله اال ھو فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنت قد فعلت ولكن غفر لك باخالصك قول ال إله
اال ﷲ إسناده ضعيف
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 - 5380حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم بمثله
اال أنه قال أخبرني جبريل صلى ﷲ عليه و سلم انك قد فعلت ولكن ﷲ غفر لك إسناده ضعيف النقطاعه بين ثابت البناني
وبين ابن عمر
 - 5381حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا حسن ثنا زھير عن بيان عن وبرة عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد ﷲ بن عمر
ونحن نرجو أن يحدثنا حديثا أو حديثا حسنا فبدرنا رجل منا يقال له الحكم فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القتال في الفتنة
قال ثكلتك أمك وھل تدري ما الفتنة ان محمدا صلى ﷲ عليه و سلم كان يقاتل المشركين فكان الدخول فيھم أو في دينھم فتنة
وليس كقتالكم على الملك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5382حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا زھير عن أبي إسحاق عن البھي عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد فقالت انى قد أحدثت فقال أو حيضتك في يدك متنه صحيح وفي إسناده إضطراب
 - 5383حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا زھير عن أبي إسحاق عن مجاھد عن بن عمر قال سئل كم اعتمر رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال مرتين فقالت عائشة لقد علم بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد اعتمر ثالثة سوى
العمرة التي قرنھا بحجة الوداع رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن زھير بن معاوية سماعه من أبي إسحق السبيعي بأخرة
ومع ذلك روى له البخاري ومسلم من روايته عن أبي إسحق وتابعه على ھذا الحديث شريك وھو سيئ الحفظ وقد خالف
منصور بن المعتمر أبا إسحق في متن ھذا الحديث  6126و 6430ففي حديثه أن ابن عمر كان يقول اعتمر النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أربع عمر إحداھن في رجب فاستدركت عليه السيدة عائشة بأنه لم يعتمر شيئا في رجب
ثم ذكر للحديث شواھد
 - 5384حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا زھير ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد ﷲ بن عمر قال
كنت في سرية من سرايا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص فقلنا كيف نصنع وقد فررنا
من الزحف وبؤنا بالغضب ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فإن
كانت له توبة وإال ذھبنا فأتيناه قبل صالة الغداة فخرج فقال من القوم قال فقلنا نحن الفرارون قال ال بل أنتم العكارون أنا فئتكم
وأنا فئة المسلمين قال فأتيناه حتى قبلنا يده إسناده ضعيف
 - 5385حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن بن موسى قال ثنا زھير ثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال خرجنا حجاجا
عشرة من أھل الشام حتى أتينا مكة فذكر الحديث قال فأتيناه فخرج إلينا يعنى بن عمر فقال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود ﷲ عز و جل فقد ضاد ﷲ في أمره ومن مات وعليه دين فليس بالدينار وال
بالدرھم ولكنھا الحسنات والسيئات ومن خاصم في باطل وھو يعلمه لم يزل في سخط ﷲ حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما
ليس فيه أسكنه ﷲ ردعة الخبال حتى يخرج مما قال إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير يحيى بن راشد
 - 5386حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا عبد الرحمن بن عبد ﷲ يعنى بن دينار عن زيد بن أسلم عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من نزع يدا من طاعة فال حجة له يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاھلية
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5387حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن دينار عن زيد بن أسلم عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إنما الناس كابل مائة ال تكاد تجد فيھا راحلة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5388حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قرأ
ھذه اآلية } يوم يقوم الناس لرب العالمين { قال يقومون حتى يبلغ الرشح آذانھم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
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 - 5389حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سكن بن نافع الباھلى أبو الحسين ثنا صالح بن أبي األخضر عن الزھري عن سالم بن عبد
ﷲ عن أبيه قال كنت أعزب شابا أبيت في المسجد في عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وكانت الكالب تقبل وتدبر في
المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك صحيح
 - 5390حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا أبو طعمة قال بن لھيعة ال أعرف أيش اسمه قال سمعت عبد ﷲ بن
عمر يقول خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إلى المربد فخرجت معه فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت له فكان
عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره فأتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المربد فإذا بأزقاق
على المربد فيھا خمر قال بن عمر فدعاني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بالمدية قال وما عرفت المدية اال يومئذ فأمر
بالزقاق فشقت ثم قال لعنت الخمر وشاربھا وساقيھا وبائعھا ومبتاعھا وحاملھا والمحمولة إليه وعاصرھا ومعتصرھا وآكل
ثمنھا حسن والموفوع منه صحيح بطرقه وشواھده
 - 5391حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عمر يعنى بن عبد العزيز عن أبي طعمة موالھم وعن عبد الرحمن
بن عبد ﷲ الغافقي انھما سمعا بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعنت الخمر على عشرة وجوه فذكر
الحديث صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد حسن مكرر سندا ومتنا
 - 5392حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا أبو طعمة أنه قال كنت عند بن عمر إذ جاءه رجل فقال يا أبا عبد
الرحمن انى أقوى على الصيام في السفر فقال بن عمر سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من لم يقبل رخصة ﷲ
كان عليه من اإلثم مثل جبال عرفة إسناده ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 5393حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا أبو الزبير سألت جابرا عن إمساك الكلب فقال أخبرني بن عمر أنه
سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من أمسكه نقص من أجره كل يوم قيراطان إسناده ضعيف لضعف ابن لھيعة
وسلف بسند صحيح  4479بلفظ " من اقتنى كلبا ليس بضار وال كلب ماشية
 - 5394حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن رافع الحضرمي قال رأيت بن
عمر في المصلى في الفطر والى جنبه بن له فقال البنه ھل تدري كيف كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصنع في ھذا
اليوم قال ال أدري قال بن عمر كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي قبل الخطبة صحيح
 - 5395حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج بن النعمان حدثنا ھشيم أنا يونس بن عبيد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه وال بيعتين في واحدة صحيح لغيره وھذا إسناد رجاله
ثقات رجال الصحيح
 - 5396حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا يزيد بن عبد ﷲ بن الھاد عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تبيتن النار في بيوتكم فإنھا عدو صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 5397حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا عبيد ﷲ بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر قال رأيت المغانم تجزأ
خمسة أجزاء ثم يسھم عليھا فما كان لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فھو له يتخير إسناده ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 5398حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا عبيد ﷲ بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال سمعت رجال سأل عبد ﷲ
بن عمر عن بيع المزايدة فقال بن عمر نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه اال الغنائم
والمواريث إسناده ضعيف لضعف ابن لھيعة
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 - 5399حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى ھاشم ثنا ليث ثنا عاصم عن عبد ﷲ بن شقيق قال سألت بن عمر عن
صالة الليل فقال بن عمر سأل رجل النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن صالة الليل وأنا بينھما فقال صالة الليل مثنى مثنى فإذا
خشيت الصبح فبادر الصبح بركعة وركعتين قبل صالة الغداة صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ليث
 - 5400حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سلمة الخزاعي أنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم العن
بين رجل وامرأته والحق الولد بأمه وكان انتفى من ولدھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5401حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سلمة الخزاعي أنا عبد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم رمل من الحجر إلى الحجر صحيح
 - 5402حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سلمة الخزاعي أنا عبد العزيز بن محمد بن األندراوردي مولى بنى ليث عن عمرو بن
يحيى بن عمارة بن أبي حسن األنصاري ثم المحاربي عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال قلت البن
عمر أخبرني عن صالة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كيف كانت قال فذكر التكبير كلما وضع رأسه وكلما رفعه وذكر
السالم عليكم ورحمة ﷲ عن يمينه السالم عليكم عن يساره إسناده قوي
 - 5403حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سلمة ثنا بن بالل يعنى سليمان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5404حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سلمة الخزاعي أنا بالل عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تدخلوا على ھؤالء القوم المعذبين اال أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليھم أن يصيبكم مثل ما
أصابھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5405حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سلمة أنا سليمان بن بالل عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال ذكر للنبي صلى ﷲ
عليه و سلم رجل يخدع في البيع فقال له من بايعت فقل ال خالبة فكان يقول إذا بايع ال خالبة وكان في لسانه رتة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5406حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سلمة أنا سليمان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر أنه كان يصلي على راحلته في
السفر حيثما توجھت به وذكر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يصنع ذلك في السفر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5407حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سلمة أنا مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كان يلبس خاتما من ذھب ثم قام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فنبذه وقال ال ألبسه أبدا قال فنبذ الناس خواتيمھم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5408حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سلمة أنا ليث عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم رأى نخامة في قبلة
المسجد وھو يصلي بين يدي الناس فحتھا ثم قال حين انصرف من الصالة ان أحدكم إذا كان في الصالة فإن ﷲ عز و جل قبل
وجھه فال يتنخمن أحد قبل وجھه في الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5409حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سلمة أنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم ادھن بزيت غير مقتت وھو محرم إسناده ضعيف لضعف فرقد السبخي وبقية رجاله ثقات رجال
الصحيح
 - 5410حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى ھاشم ثنا عقبة بن أبي الصھباء ثنا سالم عن عبد ﷲ بن عمر قال صلى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الفجر ثم سلم فاستقبل مطلع الشمس فقال أال ان الفتنة ھھنا أال ان الفتنة ھھنا حيث يطلع قرن
الشيطان صحيح وھذا إسناد جيد
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 - 5411حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال سئل بن عمر عن صوم يوم عرفة فقال
لم يصمه النبي صلى ﷲ عليه و سلم وال أبو بكر وال عمر وال عثمان يوم عرفة صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف
إلبھام الراوي عن ابن عمر
 - 5412حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا سليم بن أخضر حدثني عبيد ﷲ عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قسم في النفل للفرس سھمين وللرجل سھما إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليم
بن أخضر فمن رجال مسلم
 - 5413حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار ان بن عمر كان يصلي على راحلته في
السفر أينما توجھت به قال وذكر بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعل ذلك في السفر إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5414حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا إسحاق بن عبد ﷲ يعنى بن أبي طلحة عن عبيد ﷲ بن مقسم عن
بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قرأ ھذه اآلية ذات يوم على المنبر } وما قدروا ﷲ حق قدره واألرض جميعا
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون { ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ھكذا بيده
ويحركھا يقبل بھا ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم المنبر حتى قلنا ليخرن به إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن
رجال مسلم
 - 5415حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا حماد عن ثابت قال سألت بن عمر عن األوعية قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم عن تلك األوعية إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 5416حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا حبيب يعنى المعلم عن عطاء عن عروة بن الزبير انه سأل بن
عمر أكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعتمر في رجب قال نعم فأخبر بذلك عائشة فقالت يرحم ﷲ أبا عبد الرحمن ما
اعتمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عمرة اال وھو معه وما اعتمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في رجب قط إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 5417حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا أبان العطار ثنا أنس بن سيرين عن بن عمر انه قال حفظت عن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم عشر ركعات ركعتين قبل الظھر وركعتين بعدھا وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل
الصبح إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان العطار فمن رجال مسلم
 - 5418حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدھما لصاحبه اختر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 5419حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد ﷲ بن عمر
على عبد ﷲ بن عامر يعوده فقال مالك ال تدعو لي قال فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ﷲ عز و جل
ال يقبل صالة بغير طھور وال صدقة من غلول وقد كنت على البصرة يعنى عامال إسناده حسن من أجل سماك بن حرب
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5420حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال بن أبي نجيح أنبأني قال سمعت أبي يحدث عن رجل عن بن عمر انه
سأله عن صوم يوم عرفة قال خرجنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلم يصمه ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم
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يصمه ومع عثمان فلم يصمه وأنا ال أصومه وال آمرك وال أنھاك ان شئت فصمه وان شئت فال تصمه صحيح بطرقه
وشواھده وھذا إسناد ضعيف إلبھام الرجل الراوي عن ابن عمر وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين
 - 5421حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا مسلم بن أبي مريم عن على بن عبد الرحمن المعاوي ان رجال صلى
إلى جنب بن عمر فجعل يعبث بالحصى فقال ال تعبث بالحصى فإنه من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يصنع قال ھكذا وأرانا وھيب وصفه عفان وضع يده اليسرى وبسط أصابعه على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى
على ركبته اليمنى وكأنه عقد وأشار بالسبابة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن
عبدالرحمن فمن رجال مسلم
 - 5422حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قاال انا بن جريج أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت
عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال عمري وال رقبى فمن أعمر شيئا أو أرقبه فھو له حياته ومماته قال
بن بكر في حديثه قال عطاء والرقبى ھي لآلخر قال عبد الرزاق منى ومنك صحيح لغيره
 - 5423حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا سليمان يعنى بن المغيرة عن ثابت قال قلت البن عمر أنھى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم عن نبيذ الجر قال قد زعموا ذلك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن
المغيرة فمن رجال مسلم
 - 5424حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال عبد ﷲ بن دينار أخبرني قال سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان بالال ينادى بليل أو بن أم مكتوم ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5425حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يتناجى اثنان دون واحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5426حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يقبضه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5427حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان يلبس المحرم ثوبا صبغ بورس أو زعفران وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من لم يكن له
نعالن فليلبس الخفين وليقطعھما أسفل من الكعبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5428حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال رأيت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يشير إلى المشرق ويقول ھا ان الفتن ھھنا ان الفتن ھھنا حيث يطلع قرن الشيطان إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5429حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت بن عمر يقول نھى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عن الجر والدباء والمزفت وأمر ان ينتبذ في االسقية إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير عقبة بن حريث فمن رجال مسلم
 - 5430حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال سئل رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن ليلة القدر قال تحروھا في السبع األواخر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5431حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز بن أسد أبو األسود ثنا شعبة ثنا عبد ﷲ بن دينار سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعھما من عند الكعبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
90

 - 5432حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا بھز ثنا شعبة عن قتادة سمعت المغيرة بن سليمان يحدث عن بن عمر قال عشر ركعات
كان النبي صلى ﷲ عليه و سلم يداوم عليھن ركعتين قبل الظھر وركعتي بعد الظھر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد
العشاء وركعتين قبل الفجر إسناده حسن
 - 5433حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا بھز ثنا شعبة ثنا قتادة عن يونس بن جبير عن عبد ﷲ بن عمر انه طلق امرأته وھى
حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليراجعھا حتى تطھر ثم ليطلقھا ان
شاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5434حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا شعبة أخبرني ان شاء ﷲ أنس بن سيرين سمعت بن عمر يقول طلق بن عمر
امرأته وھى حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليراجعھا حتى تطھر ثم
ليطلقھا قال قلت احتسب بھا قال فمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5435حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا بھز ثنا شعبة ثنا جبلة قال كنا بالمدينة في بعث أھل العراق فاصابتنا سنة فجعل عبد ﷲ
بن الزبير يرزقنا التمر وكان عبد ﷲ بن عمر يمر بنا فيقول ال تقارنوا فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن القران إال
أن يستأمر الرجل منكم أخاه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5436حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا بھز وعفان قاال ثنا ھمام ثنا قتادة قال عفان عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد بن
عمر إذ عرض له رجل فقال كيف سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول في النجوى يوم القيامة فقال سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ﷲ عز و جل يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له
أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد ھلك قال فإني قد سترتھا عليك
في الدنيا وإني أغفرھا لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول األشھاد } ھؤالء الذين كذبوا على ربھم
أال لعنه ﷲ على الظالمين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5437حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا على بن عبد ﷲ ثنا معاذ بن ھشام حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان نبي ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال من استطاع ان يموت بالمدينة فليفعل فإني اشفع لمن مات بھا إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 5438حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن واقد سمعت نافعا ان رجال أتى بن عمر فجعل يلقى إليه الطعام فجعل
يأكل أكال كثيرا فقال لنافع ال تدخلن ھذا على فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5439حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الذي يجر ثوبه من الخيالء ال ينظر ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5440حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال سئل رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الضب فقال لست آكله وال محرمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5441حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو بالحجر ال تدخلوا على ھؤالء القوم المعذبين اال ان تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فال
تدخلوا عليھم أن يصيبكم مثل ما أصابھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5442حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر ان عمر ذكر
لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الجنابة تصيبه من الليل فأمره رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يغسل ذكره ويتوضأ ثم
ينام إسناده صحيح على شرط الشيخين
91

 - 5443حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من كان ملتمسھا فليلتمسھا في العشر األواخر فإن عجز أو ضعف فال يغلب على السبع البواقي إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 5444حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي ﷲ تعالى عنھما ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رمل األشواط الثالثة األول حول البيت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5445حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نھى عن بيع الثمرة حتى يبدو صالحھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5446حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاھد عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ما من أيام أعظم عند ﷲ وال أحب إليه من العمل فيھن من ھذه األيام العشر فاكثروا فيھن من التھليل والتكبير
والتحميد صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وباقي رجال إسناده ثقات رجال الشيخين
 - 5447حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان
يصلي على راحلته حيث توجھت به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5448حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان حدثنا وھيب ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5449حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا حماد عن عبد ﷲ بن أبي مليكة أن معاوية قدم مكة فدخل الكعبة فبعث إلى بن عمر
أين صلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال صلى بين الساريتين بحيال الباب فجاء بن الزبير فرج الباب رجا شديدا ففتح
له فقال لمعاوية أما انك قد علمت أنى كنت أعلم مثل الذي يعلم ولكنك حسدتني إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 5450حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5451حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن بن عمر قال رأيت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على حمار أو حمارة وھو متوجه إلى خيبر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 5452حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا معمر بن سليمان الرقى أبو عبد ﷲ ثنا زياد بن خيثمة عن على بن النعمان بن قراد عن
رجل عن عبد ﷲ بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت
الشفاعة ألنھا أعم وأكفي أترونھا للمتقين ال ولكنھا للمتلوثين الخطاؤن قال زياد أما انھا لحن ولكن ھكذا حدثنا الذي حدثنا
إسناده ضعيف إلبھام راويه عن ابن عمر ولجھالة علي بن النعمان بن قراد
 - 5453حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى أخبرني أبو سلمة أنه سمع بن عمر يقول سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول الشھر تسع وعشرون إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5454حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة ونافع مولى بن عمر أن بن عمر أخبره
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة الليل ركعتان فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 5455حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن ثنا شيبان عن يحيى عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من ترك العصر حتى تفوته فكأنما وتر أھله وماله وقال شيبان يعنى غلب على أھله وماله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5456حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا حسن ثنا شيبان عن يحيى عن نافع عن بن عمر رضي ﷲ عنھما قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من أتى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5457حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن يحيى حدثني رجل أنه سمع بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال ھذه غدرة فالن صحيح وھذا سند ضعيف إلبھام الرجل الذي رواه عن ابن
عمر
 - 5458حدثنا عبد ثنا أبي ثنا إسحاق بن سليمان ثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأى
في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونھى عن قتل النساء والصبيان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5459حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق بن سليمان أنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجم
يھوديا ويھودية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5460حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا روح ثنا بن جريج سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أمرت مسلم بن يسار مولى نافع
بن عبد الحرث ان يسأل بن عمر وأنا جالس بينھما ما سمعت من النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيمن جر إزاره من الخيالء شيئا
فقال سمعته يقول ال ينظر ﷲ عز و جل إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5461حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عتاب بن زياد ثنا أبو حمزة يعنى السكري عن إبراھيم يعنى الصائغ عن بن عمر قال كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناھا إسناده قوي
 - 5462حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبيد بن أبي قرة ثنا سليمان يعنى بن بالل عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من كان حالفا فال يحلف اال با عز و جل وكانت قريش تحلف بآبائھا فقال ال تحلفوا بآبائكم إسناده
قوي
 - 5463حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا يحيى يعنى بن سعيد عن نافع أخبره عن بن عمر ان امرأة كانت ترعى
على آل كعب بن مالك غنما بسلع فخافت على شاة منھا الموت فذبحتھا بحجر فذكر ذلك للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فأمرھم
بأكلھا صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5464حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يزيد بن ھارون ثنا محمد بن إسحاق عن نافع سمعت رجال من األنصار من بنى سلمة
يحدث عبد ﷲ بن عمر في المسجد ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بسلع فعرض لشاة منھا فخافت عليھا
فأخذت لخافة من حجر فذبحتھا بھا فسألوا النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن ذلك فأمرھم بأكلھا صحيح
 - 5465حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ينھى ان يسافر بالمصحف إلى أرض العدو صحيح
 - 5466حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا يزيد أنا محمد عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينھى
عن بيع حبل الحبلة وذاك ان أھل الجاھلية كانوا يبيعون ذلك البيع فنھاھم عن ذلك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5467حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يزيد عن حجاج عن نافع عن بن عمر قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول من
ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أھله وماله صحيح وھذا سند ضعيف
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 - 5468حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يزيد أنا العوام أخبرني حبيب بن ثابت عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال
تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتھن خير لھن قال فقال بن لعبد ﷲ بن عمر بلى وﷲ لنمنعھن فقال بن عمر تسمعني أحدث عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وتقول ما تقول صحيح وھذا سند ضعيف
 - 5469حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو داود عمر بن سعد حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد ﷲ بن مروان عن أبي عائشة عن بن
عمر قال خرج علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت
المقاليد والموازين فأما المقاليد فھذه المفاتيح وأما الموازين فھي التي تزنون بھا فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة
فوزنت بھم فرجحت ثم جىء بأبي بكر فوزن بھم فوزن ثم جىء بعمر فوزن فوزن ثم جىء بعثمان فوزن بھم ثم رفعت
إسناده ضعيف
 - 5470حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا على بن عاصم أنبأنا خالد الحذاء عن عبد ﷲ بن شقيق العقيلي عن بن عمر قال نادى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجل من أھل البادية وأنا بينه وبين البدوي فقال يا رسول ﷲ كيف صالة الليل فقال مثنى
مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة وركعتين قبل الغداة صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم وبقية رجاله
ثقات رجال الصحيح
 - 5471حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتھن خير لھن صحيح
 - 5472حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا يحيى يعنى بن سعيد عن عمر بن نافع وقال يزيد مرة أن عمر بن
نافع أخبره عن أبيه عن بن عمر أن رجال سأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما نلبس إذا أحرمنا قال ال تلبسوا القمص وال
السراويالت وال العمائم وال البرانس وال الخفاف اال أن يكون رجل ليست له نعالن فيلبس الخفين ويجعلھما أسفل من الكعبين
وال تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران وال الورس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5473حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال تبايعوا الثمر حتى يبدو صالحه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5474قال أبي وأنا يعنى يزيد قال أنا يحيى عن نافع عن بن عمر كان يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أعتق
نصيبا له في إنسان أو مملوك كلف عتق بقيته فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5475حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يزيد أنا يحيى بن سعيد عن نافع أنه سمع بن عمر يحدث عن الذي كان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يلبى به يقول لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك وذكر نافع أن
بن عمر كان يزيد ھؤالء الكلمات من عنده لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5476حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يزيد أنا يحيى عن نافع انه أخبره عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
خمس ال جناح في قتل من قتل منھن الغراب والفارة والحدأة والكلب العقور والعقرب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5477حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يزيد أنا يحيى عن نافع عن بن عمر قال دخلت المسجد فرأيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم
والناس حوله فأسرعت ألسمع كالمه فتفرق الناس قبل أن أبلغ وقال مرة قبل أن انتھى إليھم فسألت رجال منھم ماذا قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال انه نھى عن المزفت والدباء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5478حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يزيد أنا يحيى عن نافع انه أخبره قال أقبلنا مع بن عمر من مكة ونحن نسير معه ومعه
حفص بن عاصم بن عمر ومساحق بن عمرو بن خداش فغابت لنا الشمس فقال أحدھما الصالة فلم يكلمه ثم قال له اآلخر
الصالة فلم يكلمه فقال نافع فقلت له الصالة فقال انى رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا عجل به السير جمع ما بين
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ھاتين الصالتين فأنا أريد أن أجمع بينھما قال فسرنا أمياال ثم نزل فصلى قال يحيى فحدثني نافع ھذا الحديث مرة أخرى فقال
سرنا إلى قريب من ربع الليل ثم نزل فصلى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5479حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان حدثنا وھيب حدثني موسى بن عقبة حدثني سالم عن عبد ﷲ بن عمر عن زيد بن
حارثة الكلبي مولى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن عبد ﷲ بن عمر كان يقول ما كنا ندعوه اال زيد بن محمد حتى نزل
القرآن } ادعوھم آلبائھم ھو أقسط عند ﷲ { إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5480حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي ﷲ عنھما ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5481حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن عاصم بن عبد ﷲ سمعت سالم بن عبد ﷲ يحدث عن أبيه ان عمر قال
يا رسول ﷲ أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو أمر قد فرغ منه قال أمر قد فرغ منه فاعمل يا بن الخطاب فإن كال
ميسر فأما من كان من أھل السعادة فإنه يعمل للسعادة ومن كان من أھل الشقاء فإنه يعمل للشقاء حسن لغيره وھذا إسناد
ضعيف لضعف عاصم بن عبيدﷲ
 - 5482حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد يعنى بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن نافع عن بن عمر قال خطب النبي صلى ﷲ
عليه و سلم فقال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5483حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت عقبة بن حريث سمعت بن عمر يحدث عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت ان الصبح يدركك فأوتر بواحدة قال فقيل البن عمر ما مثنى مثنى
قال تسلم في كل ركعتين إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث فمن رجال مسلم
 - 5484حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم الشھر تسع وعشرون وطبق شعبة يديه ثالث مرات وكسر اإلبھام في الثالثة قال عقبة وأحسبه قال والشھر
ثالثون وطبق كفيه ثالث مرات إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5485حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم التمسوھا في العشر األواخر يعنى ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فال يغلبن على السبع البواقي إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 5486حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ثابت سألت بن عمر عن نبيذ الجر أھل نھى عنه رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال زعموا ذلك فقلت النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى فقال قد زعموا ذلك فقلت أنت سمعته منه فقال قد
زعموا ذلك فصرفه ﷲ عنى وكان إذا قيل ألحد أنت سمعته غضب وھم يخاصمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5487حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب يعنى السختياني عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال أيما رجل باع نخال قد أبرت فثمرتھا لربھا األول اال أن يشترط المبتاع إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5488حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5489حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع بن عمر قال طلقت امرأتي وھى
حائض فأتى عمر النبي صلى ﷲ عليه و سلم فأخبره فقال مره فليراجعھا ثم إذا طھرت فليطلقھا قلت البن عمر أحسب تلك
التطليقة قال فمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5490حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت بن عمر ما أقرأ في الركعتين قبل
الصبح فقال بن عمر كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي بالليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل قال أنس قلت
فإنما أسألك ما أقرأ في الركعتين قبل الصبح فقال به به انك لضخم إنما أحدث أو قال إنما اقتص لك الحديث كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة من آخر الليل ثم يقوم كان األذان أو اإلقامة في أذنيه
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5491حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أيما رجل باع نخال قد أبرت فثمرتھا لألول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه األول اال
ان يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع انه حدث بالنخل عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم والمملوك عن عمر
قال عبد ربه ال أعلمھما جميعا اال عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ولم
يشك صحيح وھذا اإلسناد على شرط الشيخين إال أن عبد ربه وھم فرفع القصتين والمحفوظ أن نافعا رفع قصة النخل ووقف
قصة العبد
 - 5492حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار سمعت بن عمر يحدث عن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم انه وقت ألھل المدينة ذا الحليفة وألھل الشام الجحفة وألھل نجد قرنا وألھل العراق ذات عرق وألھل اليمن
يلملم صحيح دون ذكر " ميقات أھل العراق " فشاذ وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة بن يسار فمن رجال
مسلم
 - 5493حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وبن عباس
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ال يحل لرجل ان يعطى العطية ثم يرجع فيھا اال الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذي
يعطى العطية ثم يرجع فيھا كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو
بن شعيب فقد روى له أصحاب السنن وھو صدوق
 - 5494حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد ثنا شعبة عن عبد الخالق سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن بن عمر ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير قال سعيد وقد ذكر المزفت عن غير بن عمر إسناده صحيح
على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الخالق فمن رجال مسلم
 - 5495حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث انه سمع عبد ﷲ بن مالك الھمداني قال
صليت مع بن عمر بجمع فأقام فصلى المغرب ثالثا ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة قال فسأله خالد بن مالك عن ذلك
فقال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصنع مثل ھذا في ھذا المكان صحيح
 - 5496حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا عبد ﷲ بن دينار قال سمعت بن عمر يقول نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع الوالء وعن ھبته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5497حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول سأل عمر رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تصيبني الجنابة من الليل فما أصنع قال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5498حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ان بالال ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بالل أو بن أم مكتوم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5499حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار قال سمعت بن عمر يقول نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع الثمرة أو النخل حتى يبدو صالحه فقيل البن عمر ما صالحه قال تذھب عاھته إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5500حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم انه قال من ابتاع طعاما فال يبيعه حتى يقبضه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5501حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار كنت مع بن عمر أنا ورجل آخر فجاء رجل
فقال بن عمر استأخرا فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا كانوا ثالثة فال يتناجى اثنان دون واحد إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5502حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد ثنا عبد ﷲ بن الحرث عن عبد ﷲ بن عمر انه أمر
رجال إذا أخذ مضجعه قال اللھم انك خلقت نفسي وأنت توفاھا لك مماتھا ومحياھا ان أحييتھا فاحفظھا وان أمتھا فاغفر لھا
اللھم أسألك العافية فقال له رجل سمعت ھذا من عمر فقال من خير من عمر من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5503حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن عبد ﷲ بن شقيق عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم انه قال صالة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة وركعتين قبل الصبح إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن شقيق فمن رجال مسلم
 - 5504حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة سمعت يونس بن جبير سمعت بن عمر يقول طلقت
امرأتي وھى حائض قال فأتى عمر النبي صلى ﷲ عليه و سلم فذكر ذلك له فقال ليراجعھا فإذا طھرت فإن شاء فليطلقھا قال
فقلت البن عمر أفتحتسب بھا قال ما يمنعه نعم أرأيت ان عجز واستحمق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5505حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
من اتخذ كلبا إال كلب زرع أو غنم أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5506حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد ثنا شعبة عن سلمة بن كھيل قال شھدت سعيد بن جبير بجمع فأقام الصالة فصلى
المغرب ثالثا وسلم وصلى العتمة ركعتين وحدث سعيد ان عبد ﷲ بن عمر صالھا في ھذا المكان فصنع مثل ذا وحدث بن
عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صنع مثل ھذا في ھذا المكان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5507حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال اللھم ارحم
المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول ﷲ قال اللھم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول ﷲ قال اللھم ارحم المحلقين قالوا
يا رسول ﷲ والمقصرين قال والمقصرين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5508حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن أبي عدى عن حميد عن بكر عن بن عمر قال كانت تلبية النبي صلى ﷲ عليه و
سلم لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5509حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن أبي عدى عن حميد عن بكر قال ذكرت لعبد ﷲ بن عمر ان أنسا حدثه ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لبى بالعمرة والحج فقال بن عمر يرحم ﷲ أنسا وھل أنس وھل خرجنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم اال حجاجا فلما قدمنا أمرنا ان نجعلھا عمرة اال من كان معه ھدى قال فحدثت أنسا بذلك فغضب وقال ال تعدونا اال
صبيانا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5510حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد األموي ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عن بيع حبل الحبلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5511حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد األموي ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين اال ووصيته عنده مكتوبة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5512حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يحيى بن سعيد األموي عن يحيى يعنى بن سعيد أخبرني نافع ان بن عمر أخبرھم ان
جارية كانت ترعى آلل كعب بن مالك األنصاري غنما لھم وإنھا خافت على شاة من الغنم أن تموت فأخذت حجرا فذبحتھا به
وان ذلك ذكر للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فأمرھم بأكلھا صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5513حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصى فيه اال ووصيته مكتوبة عنده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5514حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال يأكل أحدكم بشماله وال يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله صحيح وھذا إسناد فيه وھم
 - 5515حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال سأل رجل النبي صلى ﷲ عليه
و سلم فقال يا رسول ﷲ انى رجل أخدع في البيع فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه من بايعت فقل ال خالبة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5516حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن يحيى وعبيد ﷲ بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر
أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وكان في بعض حديثھما إلى ربع الليل أخرھما
جميعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5517حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية عن نافع
عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قطع في مجن ثمنه ثالثة دراھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5518حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي قال ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم جعل للفرس سھمين وللرجل سھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5519قال وبعثنا النبي صلى ﷲ عليه و سلم في سرية نحو تھامة فأصبنا غنيمة فبلغ سھماننا أثنى عشر بعيرا ونفلنا رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعيرا بعيرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5520حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قطع النبي صلى ﷲ
عليه و سلم نخل بنى النضير وحرق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5521حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن بن أبي ليلى عن العوفي عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صالحھا قال وما بدو صالحھا قال تذھب عاھتھا ويخلص طيبھا صحيح دون قوله "
ما بدو صالحھا  " . .وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى
 - 5522حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5523حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا روح بن عبادة ثنا حنظلة سمعت طاوسا سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول قام فينا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم فقال ال تبيعوا الثمرة حتى يبدو صالحھا إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 5524حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر وأبو
الزبير يسمع فقال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ان بن عمر طلق امرأته على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم فقال عمر يا رسول ﷲ ان عبد ﷲ طلق امرأته وھي حائض فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ليراجعھا على ولم يرھا شيئا
وقال فردھا إذا طھرت فليطلق أو يمسك قال بن عمر وقرأ النبي صلى ﷲ عليه و سلم } يا أيھا النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوھن{ في قبل عدتھن قال بن جريج وسمعت مجاھدا يقرؤھا كذلك صحيح دون قوله " ولم يرھا شيئا "  ) ...خالف فيھا
أبو الزبير غيره ممن روى ھذا الحديث ( ثم نقل كالم أبي داود وابن عبد البر والخطابي في ذلك
* * ملحوظة  :ذكر الشيخ األلباني في اإلرواء رواية النسائي  141 / 6وغيره من طريق سعيد بن جبير وفيھا " فرد النبي
صلى ﷲ عليه و سلم ذلك علي حتى طلقتھا وھي طاھر " وقال  :فھي شاھد قوي لحديث أبي الزبير  .فتعقبه األرناؤوط بقوله:
وغير خاف أن رواية سعيد بن جبير ھذه ال تشھد لرواية أبي الزبير وال يفھم منھا ذلك فإن احتساب الطلقة في الحيض أو عدم
احتسابھا مسكوت عنه فيھا
 - 5525حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة ثنا بن شھاب عن سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وھي حائض
قال فذكر ذلك إلى عمر فانطلق عمر إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأخبره فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ليمسكھا حتى تحيض غير ھذه الحيضة ثم تطھر فإن بدا له أن يطلقھا فليطلقھا كما أمره ﷲ عز و جل وإن بدا له أن يمسكھا
فليمسكھا صحيح مكرر سندا ومتنا
 - 5526حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج أخبرني نافع أن بن عمر كان يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثالثة أيام قال وكان عبد ﷲ إذا غابت الشمس من اليوم الثالث ال يأكل من لحم
ھديه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5527حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حجاج عن بن جريج أخبرني بن شھاب ذلك عن سالم في الھدي والضحايا إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5528حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يحدث عن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال في المحرم إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين يقطعھما أسفل من الكعبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5529حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار قال رأيت بن عمر يصلي حيث توجھت به
راحلته ويقول كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يفعله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5530حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول أن أعرابيا نادى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما ترى في ھذا الضب فقال ال آكله وال أحرمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5531حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول كنا إذا بايعنا رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على السمع والطاعة يلقننا ھو فيما استطعت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5532حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يحدث أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم وقت ألھل المدينة ذا الحليفة وألھل نجد قرنا وألھل الشام الجحفة وقال عبد ﷲ وزعموا أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال وألھل اليمن يلملم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5533حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال كان بن الزبير يرزقنا التمر قال وقد كان أصاب
الناس يومئذ جھد فكنا نأكل فيمر علينا بن عمر ونحن نأكل فيقول ال تقارنوا فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
اإلقران إال أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة ال أرى في االستئذان إال أن الكلمة من كالم بن عمر إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5534حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال من كان ملتمسا فليلتمسھا في العشر األواخر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5535حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أنه قال من جر ثوبا من ثيابه مخيلة فإن ﷲ ال ينظر إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5536حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جبلة سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم الشھر ھكذا وطبق أصابعه مرتين وكسر في الثالثة اإلبھام يعني قوله تسع وعشرون إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5537حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي بشر سمعت عبد ﷲ بن شقيق يحدث عن بن عمر أن رجال سأل
النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن الوتر قال فمشيت أنا وذاك الرجل فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة الليل مثنى
مثنى والوتر ركعة قال شعبة لم يقل من آخر الليل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن
شقيق فمن رجال مسلم
 - 5538حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا محمد حدثنا شعبة عن الحكم أنه شھد سعيد بن جبير أقام بجمع قال وأحسبه وأذن فصلى
المغرب ثالثا ثم سلم فصلى العشاء ركعتين ثم قال صنع بنا بن عمر في ھذا المكان مثل ھذا وقال بن عمر صنع بنا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم في ھذا المكان مثل ھذا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5539حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد ثنا شعبة عن عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر ان عمر كان قد جعل عليه يوما
يعتكفه في الجاھلية فسأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن ذلك فأمره أن يعتكف إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5540حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا معمر أنا الزھري عن سالم عن عبد ﷲ قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من باع نخال قد أبرت فثمرتھا للبائع ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إال أن يشترط المبتاع إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5541حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقتل المحرم خمسا الحديا والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5542حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر أنه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يقول مھل أھل المدينة من ذي الحليفة ومھل أھل الشام من الجحفة ومھل أھل نجد قرن فقال الناس مھل أھل اليمن من
يلملم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5543حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قطع في مجن ثمنه ثالثة دراھم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5544حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا محمد بن الحسن بن أتش أخبرني النعمان بن الزبير عن أيوب بن سلمان رجل من أھل
صنعاء قال كنا بمكة فجلسنا إلى عطاء الخرساني إلى جنب جدار المسجد فلم نسأله ولم يحدثنا قال ثم جلسنا إلى بن عمر مثل
مجلسكم ھذا فلم نسأله ولم يحدثنا قال فقال مالكم ال تتكلمون وال تذكرون ﷲ قولوا ﷲ أكبر والحمد وسبحان ﷲ وبحمده
بواحدة عشرا وبعشر مائة من زاد زاده ﷲ ومن سكت غفر له إال أخبركم بخمس سمعتھن من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
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قالوا بلى قال من حالت شفاعته دون حد من حدود ﷲ فھو مضاد ﷲ في أمره ومن أعان على خصومة بغير حق فھو مستظل
في سخط ﷲ حتى يترك ومن قفا مؤمنا أو مؤمنة حبسه ﷲ في ردغة الخبال عصارة أھل النار ومن مات وعليه دين أخذ
لصاحبه من حسناته ال دينار ثم وال درھم وركعتا الفجر حافظوا عليھما فإنھما من الفضائل حسن وھذا إسناد ضعيف لجھالة
أيوب بن سلمان الصنعاني
 - 5545حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن الحسن بن أتش ثنا جعفر بن سليمان عن ھشام بن حسان عن بن سيرين عن بن
عمر قال خرج عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه يريد النبي صلى ﷲ عليه و سلم فأتى على عطارد رجل من بني تميم وھو
يقيم حلة من حرير يبيعھا فأتى عمر النبي فقال يا رسول ﷲ رأيت عطاردا يبيع حلته فاشترھا تلبسھا إذا أتاك وفود الناس فقال
إنما يلبس الحرير من ال خالق له صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن الحسن
 - 5546حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا مصعب بن سالم ثنا محمد بن سوقة سمعت أبا جعفر يقول كان عبد ﷲ بن عمر إذا سمع
من نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم شيئا أو شھد معه مشھدا لم يقصر دونه أو يعدوه قال فبينما ھو جالس وعبيد بن عمير يقص
على أھل مكة إذ قال عبيد بن عمير مثل المنافق كمثل الشاة بين الغنمين ان أقبلت إلى ھذه الغنم نطحتھا وان أقبلت إلى ھذه
نطحتھا فقال عبد ﷲ بن عمر ليس ھكذا فغضب عبيد بن عمير وفي المجلس عبد ﷲ بن صفوان فقال يا أبا عبد الرحمن كيف
قال رحمك ﷲ فقال قال مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين ان أقبلت إلى ذي الربيضين نطحتھا فقال له رحمك ﷲ ھما واحد
قال كذا سمعت رجاله ثقات رجال الشيخين غير مصعب بن سالم فيه ضعف وقد توبع  . ...والقصة سلفت بإسنادين ضعيفين
 4872و  5359وستأتي بإسناد ضعيف  5610فھي بمجموع ھذه الطرق حسنة لغيرھا  .ا  .ھـ
 - 5547حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك سمعت بن عمر يقول أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم صلى في البيت وسيأتي من ينھاكم عنه فتسمعون منه قال يعني بن عباس قال وكان بن عباس جالسا قريبا منه إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك فمن رجال مسلم
 - 5548حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الصمد وأبو سعيد قاال ثنا عبد ﷲ بن المثنى ثنا عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن القزع قال عبد الصمد وھو الرقعة في الرأس إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله
ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن المثنى فمن رجال البخاري
 - 5549حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھارون األھوازي ثنا محمد بن سيرين عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال صالة المغرب وتر صالة النھار فأوتروا صالة الليل وصالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل صحيح
دون قوله " صالة المغرب وتر صالة النھار فأوتروا صالة الليل " فقد رواه عدة موقوفا
 - 5550حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم نھى عن القزع في الرأس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5551حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الملك ثنا ھشام يعني بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال دخلت مع بن عمر على
عبد ﷲ بن مطيع فقال مرحبا بأبي عبد الرحمن ضعوا له وسادة فقال إنما جئتك ألحدثك حديثا سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من نزع يدا من طاعة ﷲ فإنه يأتي يوم القيامة ال حجة له ومن مات
وھو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاھلية صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5552حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن بكر أنا يحيى بن قيس المازني ثنا ثمامة بن شراحيل قال خرجت إلى بن عمر
فقلنا ما صالة المسافر فقال ركعتين ركعتين إال صالة المغرب ثالثا قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز قال وما ذو المجاز قلت
مكانا نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة قال يا أيھا الرجل كنت بأذربيجان ال أدري قال أربعة
أشھر أو شھرين فرأيتھم يصلونھا ركعتين ركعتين ورأيت نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نصب عيني يصليھما ركعتين ركعتين
ثم نزع ھذه اآلية } لقد كان لكم في رسول ﷲ أسوة حسنة { حتى فرغ من اآلية إسناده حسن
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 - 5553حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن بكر حدثنا حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالما يقول عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال رأيته عند الكعبة مما يلي المقام رجل آدم سبط الرأس واضعا يده على رجلين يسكب رأسه أو
يقطر فسألت من ھذا فقيل عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم ال أدري أي ذلك قال ثم رأيت وراءه رجال أحمر جعد الرأس
أعور عين اليمنى أشبه من رأيت منه بن قطن فسألت من ھذا فقيل المسيح الدجال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5554حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا وھب بن جرير ثنا أبي سمعت يونس عن الزھري عن حمزة بن عبد ﷲ بن عمر عن
أبيه قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أتيت وأنا نائم بقدح من لبن فشربت منه حتى جعل اللبن يخرج من
أظفاري ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب فقال يا رسول ﷲ فما أولته قال العلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5555حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع
اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراھم وأبيع بالدراھم وآخذ الدنانير فأتيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو يريد أن يدخل
حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدا منھما باآلخر فال يفارقنك وبينك وبينه بيع إسناده ضعيف لتفرد سماك به
 - 5556حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم سجد في الركعة األولى من صالة الظھر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة قال ولم أسمعه من أبي مجلز رجاله
ثقات رجال الشيخين إال أن سليمان بن طرخان التيمي قد صرح في آخر الحديث بأنه لم يسمعه من أبي مجلز فھو منقطع
 - 5557حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن بن عمر
قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على حمار ووجھه قبل المشرق تطوعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5558حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال أسلم
غيالن بن سلمة الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاھلية وأسلمن معه فأمره النبي صلى ﷲ عليه و سلم أن يختار منھن أربعا
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5559حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت
أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ مكانھا الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانھا الدنانير فأتيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم
فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال ال بأس به بالقيمة إسناده ضعيف
 - 5560حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يزيد أنا ھشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سالم عن الحكم بن ميناء أن
بن عمر وبن عباس حدثا أنھما سمعا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول على أعواد المنبر لينتھين أقوام عن ودعھم
الجمعات أو ليختمن ﷲ على قلوبھم وليكتبن من الغافلين صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5561حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا شعبة بن الحجاج عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رجل يا رسول ﷲ
إني أخدع في البيع قال قل ال خالبة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5562حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا أبو جناب يحيى بن أبي حية عن شھر بن حوشب سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول
لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرھم بأحق من أخيه المسلم ثم لقد رأيتنا بآخرة اآلن وللدينار والدرھم أحب إلى أحدنا من
أخيه المسلم إسناده ضعيف لضعف أبي جناب يحيى بن أبي حية وھو الكلبي وشھر بن حوشب كثير األوھام
 - 5562ولقد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجھاد في
سبيل ﷲ ليلزمنكم ﷲ مذلة في أعناقكم ثم ال تنزع منكم حتى ترجعون إلى ما كنتم عليه وتتوبون إلى ﷲ إسناده ضعيف
لضعف أبي جناب وشھر بن حوشب
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 - 5562وسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول لتكونن ھجرة بعد ھجرة إلى مھاجر أبيكم إبراھيم صلى ﷲ عليه و
سلم حتى ال يبقي في األرضين إال شرار أھلھا وتلفظھم أرضوھم وتقذرھم روح الرحمن عز و جل وتحشرھم النار مع القردة
والخنازير تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون وما سقط منھم فلھا إسناده ضعيف لضعف أبي جناب وشھر بن حوشب ليس
بذاك وقد اضطرب فيه
 - 5562ولقد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول يخرج من أمتي قوم يسيئون األعمال يقرؤون القرآن ال يجاوز
حناجرھم قال يزيد ال أعلمه إال قال يحقر أحدكم عمله مع عملھم يقتلون أھل اإلسالم فإذا خرجوا فاقتلوھم ثم إذا خرجوا
فاقتلوھم ثم إذا خرجوا فاقتلوھم فطوبى لمن قتلھم وطوبى لمن قتلوه كلما طلع منھم قرن قطعه ﷲ عز و جل فردد ذلك رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عشرين مرة أو أكثر وأنا أسمع حديث صحيح وھذا إسناد ضعيف أبو جناب ضعيف ومدلس وشھر
بن حوشب ضعيف وقد أخرجه ابن ماجة  174حدثنا ھشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا األوزاعي عن نافع عن ابن
عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ينشأ نشء يقرءون القرآن ال يجاوز تراقيھم كلما خرج قرن قطع قال ابن عمر
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج في عراضھم الدجال
وھذا إسناد حسن
 - 5563حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى أنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لما رجع من أحد سمع نساء األنصار يبكين على أزواجھن فقال لكن حمزة ال بواكي له فبلغ ذلك نساء
األنصار فجئن يبكين على حمزة قال فانتبه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من الليل فسمعھن وھن يبكين فقال ويحھن لم يزلن
يبكين بعد منذ الليلة مروھن فليرجعن وال يبكين على ھالك بعد اليوم إسناده حسن
 - 5564حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يونس بن خباب ثنا أبو الفضل أو بن الفضل عن بن عمر
أنه كان قاعدا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال اللھم اغفر لي وتب علي أنك أنت التواب الغفور حتى عد العاد بيده
مائة مرة صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 5565حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال لي الشعبي أرأيت حديث الحسن
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وقد قاعدت بن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم غير ھذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيھم سعد فذھبوا يأكلون من لحم فنادتھم امرأة من بعض
أزواج النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه لحم ضب فامسكوا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كلوا أو اطعموا فإنه حالل أو
انه ال بأس به توبة الذي شك فيه ولكنه ليس من طعامي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5566حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل سمعت حكيما الحذاء سمعت بن عمر سئل عن
الصالة في السفر فقال ركعتين سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صحيح لغيره وھذا إسناد محتمل للتحسين
 - 5567حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عقيل بن طلحة سمعت أبا الخصيب قال كنت قاعدا فجاء
بن عمر فقام رجل من مجلسه له فلم يجلس فيه وقعد في مكان آخر فقال الرجل ما كان عليك لو قعدت فقال لم أكن اقعد في
مقعدك وال مقعد غيرك بعد شيء شھدته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جاء رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
فقام له رجل من مجلسه فذھب ليجلس فيه فنھاه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده ضعيف
 - 5568حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت بن أبي نعيم سمعت عبد ﷲ
بن عمر بن الخطاب وسأله رجل عن شيء قال شعبة وأحسبه سأله عن المحرم يقتل الذباب فقال عبد ﷲ أھل العراق يسألون
عن الذباب وقد قتلوا بن بنت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقد قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھما ريحانتي من الدنيا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5569حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت أبا جعفر يعني المؤذن يحدث عن مسلم أبي المثنى
يحدث عن بن عمر قال إنما كان األذان على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مرتين وقال حجاج يعني مرتين مرتين
واإلقامة مرة غير أنه يقول قد قامت الصالة قد قامت الصالة وكنا إذا سمعنا اإلقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصالة قال شعبة ال
أحفظ غير ھذا صحيح وھذا إسناد قوي
 - 5570حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شعبة سمعت أبا جعفر مؤذن العربان في مسجد بني ھالل عن مسلم أبي
المثنى مؤذن مسجد الجامع فذكر ھذا الحديث إسناده قوي
 - 5571حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن علقمة بن مرثد سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن
عبد ﷲ يعني بن عمر عن سعيد بن المسيب عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم في الرجل تكون له المرأة ثم يطلقھا
ثم يتزوجھا رجل فيطلقھا قبل أن يدخل بھا فترجع إلى زوجھا األول فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حتى تذوق العسيلة
صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة سالم بن رزين
 - 5572حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمعت بن عمر يقول نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن الجر والدباء والمزفت وقال انتبذوا في األسقية إسناده صحيح على شرط مسلم مكرر سندا ومتنا
 - 5573حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول لما قدم
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مكة طاف بالبيت سبعا ثم صلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يخرج
إليه فطاف بالصفا والمروة قال وأخبرني أيوب عن عمرو بن دينار عن بن عمر أنه قال ھو سنة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5574حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد ﷲ قال كان عبد ﷲ بن
عمر يكاد يلعن البيداء ويقول أحرم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من المسجد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5575حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن بن عمر
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال ان يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة والفرس والدار إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5576حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن بن عمر
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال الحمى من فيح جھنم فأطفئوھا بالماء أو بردوھا بالماء إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5577حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمدا يحدث عن عبد
ﷲ أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما زال جبريل صلى ﷲ عليه و سلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو
قال خشيت أن يورثه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5578حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد ﷲ بن
عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم
رقاب بعض إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5579حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمدا يحدث عن بن
عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أوتيت مفاتيح كل شيء إال الخمس إن ﷲ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما
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في األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن ﷲ عليم خبير إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5580حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال رأيت بن عمر
مر برجل قد أناخ مطيته وھو يريد أن ينحرھا فقال قياما مقيدة سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5581حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمر يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال لو علم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سرى راكب بليل وحده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5582حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن طارق أبو قرة الزبيدي من أھل زبيد من أھل الخصيب باليمن قال أبي وكان
قاصا لھم عن موسى يعني بن عقبة عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حرق نخل بني النضير وقطع
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن طارق فمن رجال النسائي وھو ثقة
 - 5583حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد الواسطي عن عبد الحميد بن جعفر األنصاري عن نافع عن بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه كان يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه إسناده صحيح
 - 5584حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أنس بن عياض ثنا عمر بن عبد ﷲ مولى غفرة عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون ألقدر أن مرضوا فال تعودوھم وإن ماتوا فال تشھدوھم
إسناده ضعيف
 - 5585حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن أبي فديك ثنا الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد ﷲ بن عمر
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين
صحيح وھذا إسناد حسن رجاله رجال الصحيح
 - 5586حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم ثنا سيار عن حفص بن عبيد ﷲ أن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مات فارادوا
أن يخرجوه من الليل لكثرة الزحام فقال بن عمر ان أخرتموه إلى أن تصبحوا فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يقول ان الشمس تطلع بقرن شيطان صحيح
 - 5587حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم ثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال خرجت مع بن عمر من منزله فمررنا بفتيان
من قريش نصبوا طيرا يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلھم قال فلما رأوا بن عمر تفرقوا فقال بن عمر من
فعل ھذا لعن ﷲ من فعل ھذا ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5588حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم أنا بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يضمر
الخيل صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى
 - 5589حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد قالت إنھا حائض قال إنھا ليست في كفك صحيح وھذا إسناد ضعيف فيه ابن أبي ليلى
سيء الحفظ وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5590حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر سمعت سالم بن عبد ﷲ يحدث عن بن عمر قال كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يصلي في السفر إال ركعتين غير أنه كان يتھجد من الليل قال جابر فقلت لسالم كانا يوتران
قال نعم صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف جابر
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 - 5591حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن بن أبي ليلى عن بن عمر قال كنا
في سرية ففررنا فأردنا أن نركب البحر ثم أتينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقلنا يا رسول ﷲ نحن الفرارون فقال ال بل
أنتم أو أنتم العكارون إسناده ضعيف
 - 5592حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن عبد ﷲ بن مرة عن بن عمر قال نھى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم عن النذر وقال إنه ال يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5593حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن عبيدة قال كنت عند بن عمر فقمت
وتركت رجال عنده من كندة فأتيت سعيد بن المسيب قال فجاء الكندي فزعا فقال جاء بن عمر رجل فقال أحلف بالكعبة فقال ال
ولكن أحلف برب الكعبة فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير ﷲ
فقد أشرك إسناده ضعيف
 - 5594حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق قال قال موسى بن عقبة وقال نافع كان عبد ﷲ
إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وإن عبد ﷲ حدثه ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يعرس
بھا حتى يصلي صالة الصبح إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن طارق فمن رجال النسائي وھو ثقة
 - 5595قال موسى وأخبرني سالم أن عبد ﷲ بن عمر أخبره أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أتي في معرسه فقيل له إنك
في بطحاء مباركة إسناده صحيح
 - 5596قال وقال ثنا نافع أن عبد ﷲ بن عمر أخبره أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى حيث المسجد الصغير الذي
دون المسجد الذي يشرف على الروحاء إسناده صحيح
 - 5597قال وقال نافع أن عبد ﷲ بن عمر حدثه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان ينزل تحت سرحه ضخمة دون
الرويثة عن يمين الطريق في مكان بطح سھل حين يفضي من األكمة دون بريد الرويثة بميلين وقد انكسر أعالھا وھي قائمة
على ساق إسناده صحيح
 - 5598وقال نافع أن عبد ﷲ بن عمر حدثه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى من وراء العرج وأنت ذاھب على
رأس خمسة أميال من العرج في مسجد إلى ھضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثالثة على القبور رضم من حجارة على يمين
الطريق عند سالمات الطريق بين أولئك السالمات كان عبد ﷲ يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالھاجرة فيصلي الظھر
في ذلك المسجد إسناده صحيح
 - 5599وقال نافع ان عبد ﷲ بن عمر حدثه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نزل تحت سرحة وقال غير أبي قرة
سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون ھرشا ذلك المسيل الصق على ھرشا وقال غيره الصق بكراع ھرشا بينه وبين
الطريق قريب من غلوة سھم إسناده صحيح
 - 5600وقال نافع أن عبد ﷲ بن عمر حدثه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان ينزل بذي طوى يبيت به حتى يصلي
صالة الصبح حين قدم إلى مكة ومصلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم
ولكن أسفل من ذلك على أكمة خشنة غليظة إسناده صحيح
 - 5601قال وأخبرني أن عبد ﷲ بن عمر أخبره أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم استقبل فرضتي الجبل الطويل الذي قبل
الكعبة فجعل المسجد الذي بني يمينا والمسجد بطرف األكمة ومصلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسفل منه على األكمة
السوداء يدع من األكمة عشر أذرع أو نحوھا ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينه وبين الكعبة إسناده
صحيح
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 - 5602حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا شعبة عن أبي جعفر سمعت أبا المثنى يحدث عن بن عمر قال
كان األذان على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مثنى مثنى واإلقامة واحدة غير أن المؤذن كان إذا قال قد قامت الصالة
قال قد قامت الصالة مرتين إسناده قوي
 - 5603حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يصلي
الركعتين بعد المغرب في بيته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5604حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5605حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن نھشل بن مجمع عن قزعة عن بن عمر عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال إن لقمان الحكيم كان يقول إن ﷲ عز و جل إذا استودع شيئا حفظه وقال مرة نھشل عن قزعة أو عن أبي
غالب إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير نھشل بن مجمع الكوفي
 - 5606حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنا بن المبارك أنا سفيان أخبرني نھشل بن مجمع الضبي قال وكان
مرضيا عن قزعة عن بن عمر قال أنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن لقمان الحكيم كان يقول إن ﷲ إذا استودع شيئا
حفظه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير نھشل فقد روى له النسائي وھو ثقة
 - 5607حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا شريك عن عبد ﷲ بن عاصم عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول ان في ثقيف كذابا ومبيرا صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف شريك
 - 5608حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز وحسن بن موسى قاال ثنا حماد بن سلمة أنا إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة قال
بھز في حديثه عن حماد قال ثنا إسحاق بن عبد ﷲ عن عبيد ﷲ بن مقسم عن عبد ﷲ بن عمر قال قرأ رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ھذه اآلية وھو على المنبر } والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون { قال يقول ﷲ أنا الجبار أنا
المتكبر أنا الملك أنا المتعال يمجد نفسه قال فجعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يرددھا حتى رجف بھا المنبر حتى ظننا أنه
سيخر به إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5609حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل أنا حماد ثنا أنس بن سيرين عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان
يصلي الركعتين قبل صالة الفجر كان األذان في أذنيه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل فمن رجال
النسائي
 - 5610حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن عثمان بن يزدويه عن يعفر بن روذي سمعت عبيد بن
عمير وھو يقص يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين فقال بن عمر ويلكم
ال تكذبوا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين إسناده ضعيف
 - 5611حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني نافع ثنا عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم شغل عنھا ليلة فأخرھا حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا فخرج علينا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس أحد من أھل األرض الليلة ينتظر الصالة غيركم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5612حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا الليث عن يزيد بن عبد ﷲ بن أسامة بن الھاد الليثي عن عبد ﷲ بن
دينار عن بن عمر أنه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن أبر البر صلة المرء أھل ود أبيه بعد أن يولى إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 5613حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أخبرني بن جريج حدثني عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أذن للعباس بن عبد المطلب استأذن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يبيت بمكة ليالي منى من
أجل سقايته فأذن له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5614حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد ﷲ بن عمر أخبره
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حلق رأسه في حجة الوداع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5615حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنھى عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوا كله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5616حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أخي الزھري عبد ﷲ بن مسلم عن حمزة بن عبد ﷲ بن عمر
عن أبيه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى ﷲ وما في وجھه مزعة لحم إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 5617حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري أخبرني سالم بن عبد ﷲ وأبو بكر بن سليمان أن عبد
ﷲ بن عمر قال صلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ذات ليلة صالة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام قال أرأيتم ليلتكم
ھذه على رأس مائة سنة منھا ال يبقى ممن ھو على ظھر األرض أحد قال بن عمر فوھل الناس في مقالة رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم تلك فيما يتحدثون من ھذه األحاديث عن مائة سنة وإنما قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يبقى اليوم ممن ھو
على ظھر األرض يريد أن ينخرم ذلك القرن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5618حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ال حسد إال على اثنتين رجل أتاه ﷲ ماال فھو ينفق منه أناء الليل وآناء النھار ورجل أتاه ﷲ القرآن فھو يقوم به أناء الليل وآناء
النھار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5619حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم تجدون الناس كابل مائة ال يجد الرجل فيھا راحلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5620حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال رأى النبي صلى ﷲ عليه
و سلم على عمر ثوبا أبيض فقال أجديد ثوبك أم غسيل فقال فال أدري ما رد عليه فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم البس جديدا
وعش حميدا ومت شھيدا أظنه قال ويرزقك ﷲ قرة عين في الدنيا واآلخرة رجاله ثقات رجال الشيخين لكن أعله األئمة
الحفاظ  ...ومع ذلك فقد صححه ابن حبان والبوصيري في زوائد ابن ماجه جريا منھما على ظاھر اإلسناد وحسنه الحافظ في
تخريج اإلذكار ألن له شاھدا
 - 5621حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن عطاء بن السائب عن عبد ﷲ بن عبيد بن عمير عن
أبيه عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إن مسح الركن اليماني والركن األسود يحط الخطايا حطا إسناده حسن
 - 5622حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم كان يستلم الركن اليماني وال يستلم اآلخرين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5623حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم حلق في حجته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5624حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون باألبطح إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5625حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال يقم أحدكم أخاه فيجلس في مجلسه قال سالم فكان الرجل يقوم البن عمر من مجلسه فما يجلس في مجلسه
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5626حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا الفرج ثنا محمد بن عامر عن محمد بن عبيد ﷲ عن عمرو بن جعفر عن
أنس بن مالك قال إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة آمنه ﷲ من أنواع الباليا من الجنون والبرص والجذام وإذا بلغ الخمسين
لين ﷲ عز و جل عليه حسابه وإذا بلغ الستين رزقه ﷲ إنابة يحبه عليھا وإذا بلغ السبعين أحبه ﷲ وأحبه أھل السماء وإذا بلغ
الثمانين تقبل ﷲ منه حسناته ومحا عنه سيئاته وإذا بلغ التسعين غفر ﷲ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير ﷲ في
األرض وشفع في أھله إسناده ضعيف جدا لضعف فرج بن فضالة وله شواھد ال يفرح بھا
 - 5627حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا الفرج حدثني محمد بن عبد ﷲ العامري عن محمد بن عبد ﷲ بن عمرو بن
عثمان عن عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده ضعيف جدا لضعف فرج بن فضالة
والنقطاعه
 - 5628حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال سألت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اشترى الذھب بالفضة أو الفضة بالذھب قال إذا اشتريت واحدا منھما باآلخر فال يفارقك صاحبك
وبينك وبينه لبس إسناده ضعيف
 - 5629حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا زھير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد ﷲ بن عمر عن عبد ﷲ بن
عمر عن رؤيا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو
ذنوبين وفي نزعه ضعف وﷲ يغفر له ثم قام بن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب
الناس بعطن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5630حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا زھير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد ﷲ بن عمر عن عبد ﷲ بن
عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حين أمر أسامة بلغه أن الناس يعيبون أسامة ويطعنون في إمارته فقام كما حدثني
سالم فقال إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك في أبيه من قبل وإن كان لخليقا لإلمارة وإن كان الحب الناس
كلھم إلي وإن ابنه ھذا بعده من أحب الناس إلي فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5631حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا زھير ثنا موسى بن عقبة أخبرني سالم بن عبد ﷲ أنه سمع بن عمر
يحدث عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم الوحي فقدم إليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سفرة فيھا لحم فأبى أن يأكل منه وقال إني ال آكل مما
تذبحون على أنصابكم وال آكل مما لم يذكر اسم ﷲ عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5632حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم ثنا زھير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه أتى وھو في المعرس من ذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5633حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كان شيب رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نحوا من عشرين شعرة حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف شريك
 - 5634حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا حسن يعني بن صالح عن فراس عن عطية العوفي عن بن عمر قال
صليت مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في الحضر والسفر فصلى الظھر في الحضر أربعا وبعدھا ركعتين وصلى العصر
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أربعا وليس بعدھا شيء وصلى المغرب ثالثا وبعدھا ركعتين وصلى العشاء أربعا وصلى في السفر الظھر ركعتين وبعدھا
ركعتين والعصر ركعتين وليس بعدھا شيء والمغرب ثالثا وبعدھا ركعتين والعشاء ركعتين وبعدھا ركعتين إسناده ضعيف
 - 5635حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن عبد ﷲ بن يزيد ثنا سعيد يعني بن أبي أيوب ثنا أبو ھانئ عن عباس
الحجري عن عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب أن رجال أتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ إن لي خادما
يسيء ويظلم أفأضربه قال تعفو عنه كل يوم سبعين مرة إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عباس الحجري
 - 5636حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا بن عمر يعني عبد الجبار األيلي ثنا يزيد بن أبي سمية سمعت بن
عمر يقول سألت أم سليم وھي أم أنس بن مالك النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقالت يا رسول ﷲ ترى المرأة في المنام ما يرى
الرجل فقال لھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
لضعف عبد الجبار األيلي وباقي رجاله ثقات
 - 5637حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج أنا شريك عن مطرف عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن بن عمر أن
نساء النبي صلى ﷲ عليه و سلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا فقلن إن شبرا ال يستر من عورة فقال اجعلنه ذراعا فكانت
إحداھن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا فجعلته ذيال صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف شريك وزيد العمي وباقي
رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5638حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن سعيد ثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا قال عند بن عمر
) وبالل عبد ﷲ خير بالل  ( ...فقال له بن عمر كذبت ذاك بالل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده ضعيف
 - 5639حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن عبد ﷲ بن يزيد حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب حدثني أبو صخر عن
نافع قال كان البن عمر صديق من أھل الشام يكاتبه فكتب إليه مرة عبد ﷲ بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر
فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر إسناده حسن
 - 5640حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد يعني بن أبي أيوب حدثني كعب بن علقمة عن بالل بن عبد ﷲ
بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تمنعوا النساء حظوظھن من المساجد إذا استأذنكم
فقال بالل وﷲ لنمنعھن فقال عبد ﷲ أقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وتقول لنمنعھن إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير كعب بن علقمة وبالل بن عبدﷲ فمن رجال مسلم
 - 5641حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد حدثني يزيد بن الھاد عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم النار عدو فاحذروھا قال فكان عبد ﷲ يتتبع نيران أھله فيطفئھا قبل أن يبيت إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5642حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد ثنا عبد الرحمن بن عطاء عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال اللھم بارك لنا في شامنا ويمننا مرتين فقال رجل وفي مشرقنا يا رسول ﷲ فقال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من ھنالك يطلع قرن الشيطان ولھا تسعة عشار الشر إسناده حسن
 - 5643حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حجاج ثنا شريك عن الحر بن الصباح سمعت بن عمر يقول كان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم يصوم ثالثة أيام من كل شھر الخميس من أول الشھر واإلثنين الذي يليه واإلثنين الذي يليه إسناده ضعيف
 - 5644حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج وأسود بن عامر قاال ثنا شريك عن عبد ﷲ بن عصم أبي علوان الحنفي سمعت
بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان في ثقيف كذابا ومبيرا صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف
شريك
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 - 5645حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ربعي بن إبراھيم ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تدخلوا على القوم المعذبين إال أن تكونوا باكين ان يصيبكم ما أصابھم صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 5646حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني عقيل عن بن شھاب أن سالم بن عبد ﷲ أخبره أن عبد ﷲ بن عمر
أخبره أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان في حاجة أخيه كان ﷲ عز و
جل في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج ﷲ عز و جل عنه بھا كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره ﷲ يوم
القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5647حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شريك عن سلمة بن كھيل عن مجاھد عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم في قوله } كشجرة طيبة { قال ھي التي ال تنفض ورقھا وظننت أنھا النخلة إسناده ضعيف
 - 5648حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا أبو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد ﷲ عن أبيه قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث قوي وھذا إسناد ضعيف أبو معشر ضعفه
غير واحد من األئمة وقال البخاري  :منكر الحديث
 - 5649حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا إسرائيل ثنا ثوير عن مجاھد عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم لعن المخنثين من الرجال والمترجالت من النساء صحيح وھذا إسناد ضعيف جدا لضعف ثوير
 - 5650حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبيدة الحداد عن عاصم بن محمد عن أبيه عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم نھى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده صحيح دون النھي عن أن يبيت الرجل وحده وھي زيادة شاذة
تفرد بھا أبو عبيدة الحداد
 - 5651حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ھاشم بن القاسم ثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمعت بن عمر يحدث عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من كان منكم ملتمسا فليلتمس في العشر األواخر وإن ضعف أحدكم أو غلب فال يغلب على
السبع البواقي إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث فمن رجال مسلم
 - 5652حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نوح قراد أنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه نھى
عن تلقي السلع حتى يھبط بھا األسواق إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نوح قراد
 - 5653حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نوح أنا ليث عن يزيد بن عبد ﷲ بن أسامة بن الھاد عن عبد ﷲ بن دينار عن بن
عمر أن أعرابيا مر عليه وھم في طريق الحج فقال له بن عمر ألست فالن بن فالن قال بلى قال فانطلق إلى حمار كان
يستريح عليه إذا مل راحلته وعمامة كان يشد بھا رأسه فدفعھا إلى األعرابي فلما انطلق قال له بعضنا انطلقت إلى حمارك
الذي كنت تستريح عليه وعمامتك التي كنت تشد بھا رأسك فأعطيتھما ھذا األعرابي وإنما كان ھذا يرضي بدرھم قال إني
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إن أبر البر صلة المرء أھل ود أبيه بعد أن يولي إسناده صحيح
 - 5654حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قراد أبو نوح أنا عبد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال النبي صلى ﷲ عليه و
سلم ال جلب وال جنب وال شغار في اإلسالم صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ العمري
 - 5655حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قراد أنا عبد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم حمى
النقيع لخيله حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ العمري وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5656حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قراد أنا عبد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر قال سبق النبي صلى ﷲ عليه و سلم
بين الخيل وأعطى السابق إسناده ضعيف
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 - 5657حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قراد أنا عبد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان
يجلس بين الخطبتين صحيح عبدﷲ وإن كان ضعيفا قد توبع وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5658حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا ليث حدثني نافع أن عبد ﷲ أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مقتولة فأنكر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قتل النساء والصبيان إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5659حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا ليث حدثني نافع عن عبد ﷲ أنه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
وھو مستقبل المشرق يقول اال ان الفتنة ھھنا اال ان الفتنة ھھنا من حيث يطلع قرن الشيطان إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5660وقال أحمد ثنا أبو النضر ثنا شريك عن أبي إسحاق عن البھي عن بن عمر قال كان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
يصلي على الخمرة صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 5661حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي عن رجل من
أصحاب النبي صلى ﷲ عليه و سلم أن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من مثل بذي روح ثم لم
يتب مثل ﷲ به يوم القيامة صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف شريك وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5662حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن على عن زائدة عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن بن عمر قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أيھا الناس اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة صحيح وھذا سند حسن رجاله ثقات رجال
الشيخين غير عطاء بن السائب فقد روى له أصحاب السنن
 - 5663حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن مسعدة عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان يصلي في العيدين األضحى والفطر ثم يخطب بعد الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5664حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا شريك عن عثمان يعنى بن المغيرة وھو األعشى عن مھاجر الشامي عن بن
عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من لبس ثوب شھرة في الدنيا ألبسه ﷲ ثوب مذلة يوم القيامة حسن وھذا إسناد
ضعيف لضعف شريك وبقية رجاله ثقات
 - 5665حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا شريك عن عبد ﷲ بن عاصم سمعت بن عمر يقول قال النبي صلى ﷲ عليه و
سلم ان في ثقيف كذابا ومبيرا صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف شريك
 - 5666حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قدم
يوم أحد فسمع نساء من بنى عبد األشھل يبكين على ھلكاھن فقال لكن حمزة ال بواكي له فجئن نساء األنصار يبكين على
حمزة عنده فاستيقظ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھن يبكين فقال يا ويحھن أنتن ھھنا تبكين حتى اآلن مروھن فليرجعن
وال يبكين على ھالك بعد اليوم إسناده حسن
 - 5667حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب
الجرشي عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد ﷲ وحده ال شريك له
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فھو منھم إسناده ضعيف
 - 5668حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث عن مجاھد عن عبد ﷲ بن عمر قال
مرت بنا جنازة فقال بن عمر لو قمت بنا معھا قال فأخذ بيدي فقبض عليھا قبضا شديدا فلما دنونا من المقابر سمع رنة من
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خلفه وھو قابض على يدي فاستدارنى فاستقبلھا فقال لھا شرا وقال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن تتبع جنازة معھا
رنة حسن بمجموع طرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف لضعف ليث وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5669حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث عن مجاھد عن عبد ﷲ بن عمر قال قام
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على الصفا والمروة وكان عمر يأمرنا بالمقام عليھما من حيث يراھا حسن وھذا إسناد
ضعيف لضعف ليث وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5670حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ليس فيما دون خمس من اإلبل وال خمس أواق وال خمسة أوساق صدقة صحيح لغيره وھذا إسناد
ضعيف لضعف ليث وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5671حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل يعنى عبد ﷲ بن عقيل عن الفضل بن يزيد الثمالي حدثني أبو
العجالن المحاربي سمعت بن عمر يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان الكافر ليجر لسانه يوم القيامة وراءه
قدر فرسخين يتوطؤه الناس إسناده ضعيف
 - 5672حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل عن بركة بن يعلى التيمي حدثني أبو سويد العبدي قال أتينا بن
عمر فجلسنا ببابه ليؤذن لنا قال فأبطأ علينا اإلذن قال فقمت إلى حجر في الباب فجعلت أطلع فيه ففطن بي فلما أذن لنا جلسنا
فقال أيكم اطلع آنفا في داري قال قلت أنا قال بأي شيء استحللت أن تطلع في داري قال قلت أبطأ علينا اإلذن فنظرت فلم
أتعمد ذلك قال ثم سألوه عن أشياء فقال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول بنى اإلسالم على خمس شھادة أن ال إله
اال ﷲ وأن محمدا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان قلت يا أبا عبد
الرحمن ما تقول في الجھاد قال من جاھد فإنما يجاھد لنفسه إسناده ضعيف
 - 5673حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل وھو عبد ﷲ بن عقيل ثنا عمر بن حمزة بن عبد ﷲ بن عمر ثنا
سالم عن أبيه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على المنبر يستسقى فما ينزل
حتى يجيش كل ميزاب واذكر قول الشاعر
) وأبيض يستسقى الغمام بوجھه  ...ثمال اليتامى عصمة لألرامل ( وھو قول أبي طالب إسناده ضعيف
 - 5674حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل قال أبي وھو عبد ﷲ بن عقيل صالح الحديث ثقة ثنا عمر بن
حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول اللھم العن فالنا اللھم العن الحرث بن ھشام اللھم
العن سھيل بن عمرو اللھم العن صفوان بن أمية قال فنزلت ھذه اآلية } ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم
فإنھم ظالمون { قال فتيب عليھم كلھم صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن حمزة وبقية رجاله ثقات
 - 5675حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا مھدي عن محمد بن أبي يعقوب عن بن أبي نعم قال جاء رجل إلى بن
عمر وأنا جالس فسأله عن دم البعوض فقال له ممن أنت قال من أھل العراق قال ھا انظروا إلى ھذا يسأل عن دم البعوض
وقد قتلوا بن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ھما ريحانتي من الدنيا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5676حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا خالد بن الحرث ثنا محمد بن عجالن عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من نزع يده من الطاعة فال حجة له يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة مات ميته
جاھلية إسناده قوي
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 - 5677حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن عبد
ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يزال ھذا األمر في قريش ما بقي من الناس اثنان إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5678حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا عقبة بن أبي الصھباء ثنا نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم نادى في الناس الصالة جامعة فبلغ ذلك عبد ﷲ فانطلق إلى أھله جوادا فألقى ثيابا كانت عليه ولبس ثيابا كان
يأتي فيھا النبي صلى ﷲ عليه و سلم ثم انطلق إلى المصلى ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد انحدر من منبره وقام الناس
في وجھه فقال ما أحدث نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اليوم قالوا نھى عن النبيذ قال أي النبيذ قال نھى عن الدباء والنقير قال
فقلت لنافع فالجرة قال وما الجرة قال قلت الحنتمة قال وما الحنتمة قلت القلة قال ال قلت فالمزفت قال وما المزفت قلت الزق
يزفت والراقود يزفت قال ال لم ينه يومئذ اال عن الدباء والنقير إسناده صحيح
 - 5679حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا عقبة يعنى بن أبي الصھباء ثنا سالم بن عبد ﷲ بن عمر ان عبد ﷲ بن
عمر حدثه انه كان ذات يوم عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مع نفر من أصحابه فأقبل عليھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم فقال يا ھؤالء ألستم تعلمون انى رسول ﷲ إليكم قالوا بلى نشھد انك رسول ﷲ قال ألستم تعلمون أن ﷲ أنزل في كتابه من
أطاعني فقد أطاع ﷲ قالوا بلى نشھد انه من أطاعك فقد أطاع ﷲ وان من طاعة ﷲ طاعتك قال فإن من طاعة ﷲ أن تطيعوني
وان من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم أطيعوا أئمتكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
غير عقبة بن أبي الصھباء فمن رجال التعجيل
 - 5680حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول المسألة كدوح في وجه صاحبھا يوم القيامة فمن شاء فليستبق على وجھه وأھون المسألة مسألة ذي الرحم
تسأله في حاجة وخير المسألة المسألة عن ظھر غنى وابدأ بمن تعول إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5681حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه
قال لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5682حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال دخل بن عمر على يحيى بن سعيد
وغالم من بنيه رابط دجاجة يرميھا فمشى إلى الدجاجة فحلھا ثم أقبل بھا وبالغالم وقال ليحيى ازجروا غالمكم ھذا من أن
يصبر ھذا الطير على القتل فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينھى أن تصبر بھيمة أو غيرھا لقتل وان أردتم
ذبحھا فاذبحوھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5683حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى حدثني ليث حدثني بن شھاب عن عبد ﷲ بن أبي بكر عن عبد
الرحمن عن أمية بن عبد ﷲ بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد ﷲ بن عمر انا نجد صالة الحضر وصالة الخوف في القرآن وال
نجد صالة السفر في القرآن فقال له بن عمر بن أخي ان ﷲ عز و جل بعث إلينا محمدا صلى ﷲ عليه و سلم وال نعلم شيئا
فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى ﷲ عليه و سلم يفعل إسناده قوي
 - 5684حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا على بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح قال كان رجل يمدح
بن عمر قال فجعل بن عمر يقول ھكذا يحثو في وجھه التراب قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا رأيتم
المداحين فاحثوا في وجوھھم التراب صحيح لغيره
 - 5685حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كان في خاتم رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم } محمد رسول ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5686حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كان للنبي صلى ﷲ عليه و سلم
مؤذنان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5687حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ثنا زھير عن زيد بن أسلم سمعت بن عمر قال قدم
رجالن من المشرق خطيبان على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقاما فتكلما ثم قعدا وقام ثابت بن قيس خطيب رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فتكلم ثم قعد فعجب الناس من كالمھم فقام النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا أيھا الناس قولوا بقولكم
فإنما تشقيق الكالم من الشيطان قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان من البيان سحرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5688حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز يعنى بن مسلم ثنا عبد ﷲ يعنى بن دينار عن بن عمر أنه
كان إذا انصرف من الجمعة انصرف إلى منزله فسجد سجدتين وذكر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعل ذلك
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5689حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا مالك بن مغول عن جنيد عن بن عمر أنه سمع النبي صلى ﷲ عليه
وسلم يقول لجھنم سبعة أبواب باب منھا لمن سل سيفه على أمتي أو قال أمة محمد إسناده ضعيف
 - 5690حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشام بن سعيد ثنا خالد يعنى الطحان ثنا بيان عن وبرة عن بن جبير يعنى سعيدا عن بن
عمر قال خرج إلينا بن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا بحديث يعجبنا فبدرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القتال
في الفتنة فإن ﷲ عز و جل قال } وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة { قال ويحك أتدري ما الفتنة إنما كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينھم فتنة وليس بقتالكم على الملك إسناده صحيح رجال إسناده رجال الشيخين غير
ھشام بن سعيد
 - 5691حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاھد عن بن عمر قال رمقت
النبي صلى ﷲ عليه و سلم شھرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيھا الكافرون وقل ھو ﷲ أحد إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5692حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا أبو إسرائيل عن فضيل عن مجاھد عن بن عمر قال أخر رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة العشاء حتى نام الناس وتھجد المتھجدون واستيقظ المستيقظ فخرج فأقيمت الصالة وقال لوال
أن أشق على أمتي ألخرتھا إلى ھذا الوقت إسناده ضعيف
 - 5693حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن عبد ﷲ يعنى بن عقيل عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم كساه حلة سيراء وكسا أسامة قبطيتين ثم قال ما مس األرض فھو في النار صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 5694حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو الوليد ثنا عبيد ﷲ بن إياد بن لقيط ثنا إياد عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم األعرجي
شك أبو الوليد قال سأل رجل بن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال وﷲ ما كنا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم زانين وال مسافحين ثم قال وﷲ لقد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال
وكذابون ثالثون أو أكثر صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 5695حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا جعفر بن حميد ثنا عبيد ﷲ بن إياد بن لقيط أنا إياد عن عبد الرحمن األعرجي عن بن
عمر ولم يشك فيه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 5696حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا خارجة بن عبد ﷲ األنصاري عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال اللھم أعز اإلسالم بأحب ھذين الرجلين إليك بأبي جھل أو بعمر بن الخطاب فكان أحبھما إلى ﷲ عمر بن
الخطاب رجاله ثقات رجال الشيخين غير خارجة بن عبدﷲ األنصاري  ...فذكر حاله  -ضعفه أحمد والدارقطني والذھبي
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 - 5697حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا خارجة بن عبد ﷲ األنصاري عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل جعل الحق على قلب عمر ولسانه قال وقال بن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه
وقال فيه عمر بن الخطاب أو قال عمر اال نزل القرآن على نحو مما قال عمر صحيح وھذا إسناد قابل للتحسين
 - 5698حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد ثنا ھمام ثنا مطر عن سالم عن أبيه قال سافرت مع النبي صلى ﷲ عليه
وسلم ومع عمر فكانا ال يزيدان على ركعتين وكنا ضالال فھدانا ﷲ به فبه نقتدي إسناده حسن
 - 5699حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجين بن المثنى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاھد عن بن عمر قال رمقت النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أربعا وعشرين مرة أو خمسا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيھا
الكافرون وقل ھو ﷲ أحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5700حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا روح ثنا صالح بن أبي األخضر ثنا بن شھاب عن سالم قال كان عبد ﷲ بن عمر
يفتى بالذي أنزل ﷲ عز و جل من الرخصة بالتمتع وسن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فيه فيقول ناس البن عمر كيف
تخالف أباك وقد نھى عن ذلك فيقول لھم عبد ﷲ ويلكم أال تتقون ﷲ ان كان عمر نھى عن ذلك فيبتغى فيه الخير يلتمس به
تمام العمرة فلم تحرمون ذلك وقد أحله ﷲ وعمل به رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أفرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أحق ان
تتبعوا سنته أم سنة عمر إن عمر لم يقل لكم ان العمرة في أشھر الحج حرام ولكنه قال ان أتم العمرة ان تفردوھا من أشھر
الحج إسناده ضعيف بھذه السياقة لضعف صالح بن أبي األخضر وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5701حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا ھمام عن عطاء بن السائب عن عبد ﷲ بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قلت
البن عمر أراك تزاحم على ھذين الركنين قال ان أفعل فقد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان مسحھما يحطان
الخطايا قال وسمعته يقول من طاف بھذا البيت أسبوعا يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة وكفر عنه سيئة ورفعت له درجة
وكان عدل عتق رقبة حسن
 - 5702حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر انا أبو بكر يعنى بن عياش عن العالء بن المسيب عن إبراھيم عن نافع
عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما ال يفعلون فمن صدقھم بكذبھم
وأعانھم على ظلمھم فليس منى ولست منه ولن يرد على الحوض صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 5703حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر شاذان أنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاھد عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سألكم با فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أھدى لكم فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه
فادعوا له صحيح لغيره
 - 5704حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر انا حنظلة سمعت سالم بن عبد ﷲ يقول سمعت بن عمر يقول سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ألن يكون جوف المرء مملوءا قيحا خير له من ان يكون مملوءا شعرا إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5705حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا وھب بن جرير ثنا أبي سمعت يونس عن الزھري عن سالم ان بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسھم اال ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما أصابھم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 5706حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن بن عمر قال كان للنبي صلى
ﷲ عليه و سلم خاتم من ذھب كان يدخل فصه في باطن كفه فطرحه ذات يوم فطرح أصحابه خواتيمھم ثم اتخذ خاتما من
فضة وكان يختم به وال يلبسه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5707حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن موسى بن عقبة عن سالم عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال أسامة أحب الناس إلى ما حاشا فاطمة وال غيرھا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 5708حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن رقبة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن
سميرة قال كنت أمشي مع عبد ﷲ بن عمر فإذا نحن برأس منصوب على خشبة قال فقال شقى قاتل ھذا قال قلت أنت تقول
ھذا يا أبا عبد الرحمن قال فشد يده من يدي وقال أبو عبد الرحمن سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا مشى
الرجل من أمتي إلى الرجل ليقتله فليقل ھكذا فالمقتول في الجنة والقاتل في النار إسناده ضعيف
 - 5709حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا صخر عن نافع ان بن عمر جمع بنيه حين انتزى أھل
المدينة مع بن الزبير وخلعوا يزيد بن معاوية فقال انا قد بايعنا ھذا الرجل ببيع ﷲ ورسوله وإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال ھذه غدرة فالن وان من أعظم الغدر اال ان يكون اإلشراك با تعالى
ان يبايع الرجل رجال على بيع ﷲ ورسوله ثم ينكث بيعته فال يخلعن أحد منكم يزيد وال يسرفن أحد منكم في ھذا األمر فيكون
صيلما فيما بيني وبينكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5710حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد ثنا خالد الحذاء ان أبا المليح قال ألبي قالبة دخلت أنا وأبوك على
بن عمر فحدثنا انه دخل على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فألقى له وسادة من آدم حشوھا ليف فلم أقعد عليھا بقيت بيني
وبينه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 5711حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن بن عمر ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أن من أفرى الفري ان يرى عينيه في المنام ما لم تريا إسناده صحيح على شرط
البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن عبدﷲ بن دينار فمن رجال البخاري
 - 5712حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرحمن عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه
قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھيم صلى ﷲ عليھم وسلم إسناده صحيح على
شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن دينار فمن رجال البخاري
 - 5713حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدى انا عبيد ﷲ بن عمرو عن عبد ﷲ بن محمد بن عقيل عن بن عمر
قال كساني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حلة من حلل السيراء اھداھا له فيروز فلبست اإلزار فأغرقني طوال وعرضا
فسحبته ولبست الرداء فتقنعت به فأخذ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعاتقي فقال يا عبد ﷲ ارفع اإلزار فإن ما مست
األرض من اإلزار إلى ما أسفل من الكعبين في النار قال عبد ﷲ بن محمد فلم أر إنسانا قط أشد تشميرا من عبد ﷲ بن عمر
صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 5714حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مھني بن عبد الحميد أبو شبل عن حماد عن عبد ﷲ بن محمد بن عقيل عن بن عمر ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم كساه حلة فأسبلھا فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيه قوال شديدا وذكر النار صحيح لغيره وھذا
إسناد حسن
 - 5715حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا فليح عن عبد ﷲ بن عكرمة عن أبي المغيرة بن حنين انا عبد ﷲ بن
عمر قال رأيت لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مذھبا مواجه القبلة حسن
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 - 5716حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا فليح عن سعد بن عبد الرحمن بن وائل األنصاري عن عبد ﷲ بن
عبد ﷲ بن عمر عن أبيه أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لعن ﷲ الخمر ولعن شاربھا وساقيھا وعاصرھا ومعتصرھا
وبائعھا ومبتاعھا وحاملھا والمحمولة إليه وآكل ثمنھا صحيح بطرقه وشواھده
 - 5717حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد ﷲ بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر انه كان يصبغ ثيابه
ويدھن بالزعفران فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدھن بالزعفران قال ألني رأيته أحب االصباغ إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يدھن به ويصبغ به ثيابه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5718حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا ليث عن محمد بن عجالن عن زيد بن أسلم انه حدثه ان عبد ﷲ بن
عمر أتى بن مطيع ليالي الحرة فقال ضعوا ألبي عبد الرحمن وسادة فقال انى لم آت ألجلس إنما جئت ألخبرك كلمتين
سمعتھما من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من نزع يدا من طاعة لم تكن له
حجة يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاھلية صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن
عجالن
 - 5719حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن محمد ثنا عباد يعنى بن عباد حدثني عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر
قال أھللنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بالحج مفردا إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير إسماعيل بن
محمد
 - 5720حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراھيم بن صالح واسمه الذي
يعرف به نعيم بن النحام وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سماه صالحا أخبره ان عبد ﷲ بن عمر قال لعمر بن الخطاب
أخطب على ابنة صالح فقال إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليھم فانطلق عبد ﷲ إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد
إلى صالح فقال ان عبد ﷲ بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك فقال لي يتامى ولم أكن ألترب لحمى وارفع لحمكم أشھدكم انى
قد أنكحتھا فالنا وكان ھوى أمھا إلى عبد ﷲ بن عمر فأتت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقالت يا نبي ﷲ خطب عبد ﷲ بن
عمر ابنتي فأنكحھا أبوھا يتيما في حجره ولم يؤامرھا فأرسل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إلى صالح فقال أنكحت ابنتك
ولم تؤامرھا فقال نعم فقال أشيروا على النساء في أنفسھن وھي بكر فقال صالح فإنما فعلت ھذا لما يصدقھا بن عمر فإن له
في مالي مثل ما أعطاھا حسن
 - 5721حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عبد ﷲ بن يزيد ثنا حيوة ثنا أبو عثمان الوليد عن عبد ﷲ بن دينار عن بن
عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إن أبر البر أن يصل الرجل أھل ود أبيه إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عثمان الوليد فمن رجال مسلم
 - 5722حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا بن لھيعة ثنا أبو الزبير أنا عون بن عبد ﷲ انه سمع عبد ﷲ بن
عمر يقول كنا جلوسا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال رجل ﷲ أكبر كبيرا والحمد كثيرا وسبحان ﷲ بكرة
وأصيال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قال الكلمات فقال الرجل أنا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي
نفسي بيده انى ألنظر إليھا تصعد حتى فتحت لھا أبواب السماء فقال بن عمر والذي نفسي بيده ما تركتھا منذ سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم وقال عون ما تركتھا منذ سمعتھا من بن عمر صحيح وھذا سند ضعيف لضعف عبدﷲ بن لھيعة
 - 5723حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا شريح ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال حسن وھذا إسناد
ضعيف لضعف عبدالرحمن بن زيد
 - 5724حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف ثنا عبد ﷲ بن وھب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاھرية عن
كثير بن مرة عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف المالئكة
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وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في أيدي إخوانكم وال تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله ﷲ تبارك
وتعالى ومن قطع صفا قطعه ﷲ إسناده صحيح
 - 5725حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان عن ليث وإبراھيم بن المھاجر عن مجاھد عن بن عمر قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد تفالت ليث الذي ذكر تفالت صحيح لغيره وھذا إسناد
حسن في الشواھد
 - 5726حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أزھر بن القاسم ثنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان يخطب خطبتين يوم الجمعة يجلس بينھما مرة صحيح
 - 5727حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن محمد بن عقيل سمعت بن عمر يقول
كساني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قبطية وكسا أسامة حلة سيراء قال فنظر فرآني قد أسبلت فجاء فأخذ بمنكبي وقال يا بن
عمر كل شيء مس األرض من الثياب ففي النار قال فرأيت بن عمر يتزر إلى نصف الساق صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 5728حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يونس ثنا حماد يعنى بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال وھو يخطب اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا المعطية واليد السفلى يد السائل إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5729حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد ﷲ بن أبي سلمة عن عبد ﷲ بن دينار عن
بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان الذي ال يؤدى زكاة ماله يمثل ﷲ عز و جل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع
له زبيبتان ثم يلزمه يطوقه يقول أنا كنزك أنا كنزك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5730حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رفع الحديث إلى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وھو مدمنھا لم يتب لم يشربھا
في اآلخرة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5731قال أبي وفي موضع آخر قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام إسناده صحيح
 - 5732حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا بقية بن الوليد الحمصي عن عثمان بن زفر عن ھاشم عن بن عمر
قال من اشترى ثوبا بعشرة دراھم وفيه درھم حرام لم يقبل ﷲ له صالة ما دام عليه قال ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال
صمتا ان لم يكن النبي صلى ﷲ عليه و سلم سمعته يقوله إسناده ضعيف جدا
 - 5733حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس ثنا شريك عن أبي إسحاق عن البھي قال شريك أراه عن عبد ﷲ
بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على الخمرة صحيح وھذا إسناد ضعيف شريك النخعي سيء الحفظ
 - 5734حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنا ھريم عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم تحمل معه العنزة في العيدين في أسفاره فتركز بين يديه فيصلى إليھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5735حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنا أبو إسرائيل عن زيد العمى عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي ال بد منھا ومن توضأ اثنتين فله كفالن ومن توضأ ثالثا فذلك
وضوئي ووضوء األنبياء قبلي إسناده ضعيف
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 - 5736حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا على بن بحر ثنا صالح بن قدامة بن إبراھيم بن محمد بن حاطب
الجمحي أبو محمد حدثني عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من كان حالفا فال يحلف اال با
وكانت قريش تحلف بآبائھا قال فال تحلفوا بآبائكم إسناده قوي
 - 5737حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن بحر ثنا عيسى بن يونس عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا طاف الطواف األول خبه ثالثا ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا
والمروة إسناده صحيح
 - 5738حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قالبة عن سالم عن
أبيه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال تخرج نار من قبل حضرموت تحشر الناس قال قلنا فما تأمرنا يا رسول ﷲ قال
عليكم بالشام إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق فمن رجال مسلم
 - 5739حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن عون عن محمد عن المغيرة بن سلمان قال قال بن عمر حفظت من النبي
صلى ﷲ عليه و سلم عشر صلوات ركعتين قبل صالة الصبح وركعتين قبل صالة الظھر وركعتين بعد صالة الظھر وركعتين
بعد صالة المغرب وركعتين بعد العشاء صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 5740حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عارم ثنا عبد ﷲ بن المبارك ثنا موسى بن عقبة عن سالم عن بن عمر عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال من أخذ شيئا من األرض ظلما خسف به إلى سبع أرضين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5741حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا فليح عن عبد ﷲ بن عكرمة عن رافع بن حنين أن بن عمر أخبره أنه
رأى النبي صلى ﷲ عليه و سلم ذھب مذھبا مواجھا للقبلة حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 5742حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاھد عن بن عمر قال
رمقت النبي صلى ﷲ عليه و سلم أربعا وعشرين أو خمسا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب
بقل يا أيھا الكافرون وقل ھو ﷲ أحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5743حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج ثنا أبو عوانة عن األعمش عن مجاھد عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال من سألكم با فأعطوه ومن استعاذكم با فأعيذوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافؤه فادعوا له حتى
تعلموا أنكم قد كافأتموه ومن استجاركم فأجيروه إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج
فمن رجال البخاري
 - 5744حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن بن أبي ليلى عن بن عمر
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انا فئة كل مسلم إسناده ضعيف
 - 5745حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا صلى أحدكم فال يتنخمن تجاه القبلة فإن تجاھه الرحمن وال عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت
قدمه اليسرى صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم
 - 5746حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا شعبة عن أبي يونس حاتم بن مسلم سمعت رجال من قريش يقول
رأيت امرأة جاءت إلى بن عمر بمنى عليھا درع حرير فقالت ما تقول في الحرير فقال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عنه صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة التابعي راويه عن ابن عمر
 - 5747حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا أيوب يعنى بن عتبة عن يحيى يعنى بن أبي كثير عن نافع عن بن عمر قال
رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يتخلى على لبنتين مستقبل القبلة حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة
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 - 5748حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيالن حدثنا رشدين حدثني عمرو بن الحرث عن بن شھاب عن سالم بن
عبد ﷲ حدثه عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يعطى عمر العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول ﷲ أفقر
إليه منى فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من ھذا المال وأنت غير مشرف وال
سائل فخذه وماال فال تتبعه نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان بن عمر ال يسأل أحدا شيئا وال يرد شيئا صحيح وھذا إسناد
ضعيف لضعف رشدين
 - 5749حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن غيالن ثنا رشدين ثنا عمرو بن الحرث عن بن شھاب عن السائب بن يزيد عن
حويطب بن عبد العزى عن عبد ﷲ بن السعدي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف رشدين
 - 5750حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا الحرث بن عبيد ثنا بشر بن حرب قال سألت عبد ﷲ بن عمر قال
قلت ما تقول في الصوم في السفر قال تأخذ ان حدثتك قلت نعم قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا خرج من ھذه
المدينة قصر الصالة ولم يصم حتى يرجع إليھا إسناده ضعيف
 - 5751حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا يزيد يعنى بن عطاء عن يزيد بن أبي زياد حدثني الحسن بن سھيل
أو سھيل بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد ﷲ بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الميثرة
والقسية وحلقة الذھب والمفدم قال يزيد والميثرة جلود السباع والقسية ثياب مضلعة من ابريسم يجاء بھا من مصر والمفدم
المشبع بالعصفر صحيح لغيره
 - 5752حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد يعنى الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي
ليلى عن بن عمر قال لقينا العدو فحاص المسلمون حيصة فكنت فيمن حاص فدخلنا المدينة قال فتعرضنا لرسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم حين خرج للصالة فقلنا يا رسول ﷲ نحن الفرارون قال ال بل أنتم العكارون اني فئة لكم إسناده ضعيف
 - 5753حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا سليمان بن قرم عن زيد يعنى بن جبير عن نافع عن بن عمر قال
مر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في غزاة غزاھا بامرأة مقتولة فنھى عن قتل النساء والصبيان صحيح وھذا إسناد ضعيف
لضعف سليمان بن قرم وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5754حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر ثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة ان
بن عمر رأى رأسا فقال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما يمنع أحدكم إذا جاءه من يريد قتله ان يكون مثل بن آدم القاتل
في النار والمقتول في الجنة إسناده ضعيف
 - 5755حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرازق ثنا عبد ﷲ بن بحير الصنعاني القاص ان عبد الرحمن بن يزيد أخبره انه
سمع بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سره ان ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس
كورت وإذا السماء انفطرت وحسبت انه قال وسورة ھود إسناده حسن مكرر سندا ومتنا
 - 5756حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا حميد عن بكر بن عبد ﷲ عن بن عمر وأيوب عن نافع عن
بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم صلى الظھر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم ھجع بھا ھجعة ثم دخل مكة
فكان بن عمر يفعله إسناداه صحيحان على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 5757حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا مطر عن سالم بن عبد ﷲ بن عمر عن أبيه قال سافرنا مع رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ومع عمر فلم أرھما يزيدان على ركعتين وكنا ضالال فھدانا ﷲ به فبه نقتدي إسناده حسن
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 - 5758حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد ثنا أيوب سمعت المغيرة بن سلمان يحدث في بيت محمد بن
سيرين ان بن عمر قال حفظت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عشر ركعات سوى الفريضة ركعتين قبل الظھر
وركعتين بعد الظھر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5759حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ھمام ثنا قتادة عن عبد ﷲ بن شقيق العقيلي عن بن عمر أن رجال من
أھل البادية سأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن صالة الليل فقال بأصبعيه مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن شقيق العقيلي فمن رجال مسلم
 - 5760حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا سليم بن أخضر ثنا عبيد ﷲ عن نافع قال كان عبد ﷲ بن عمر يرمل من
الحجر إلى الحجر ويخبرنا ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعل ذلك قال عبيد ﷲ فذكر والنافع انه كان يمشى ما بين
الركنين قال ما كان يمشى اال حين يريد ان يستلم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليم بن
أخضر البصري فمن رجال مسلم
 - 5761حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام سمعت نافعا يزعم ان بن عمر حدثه ان عائشة ساومت ببريرة فخرج
النبي صلى ﷲ عليه و سلم إلى الصالة فلما رجع قالت انھم أبوا ان يبيعوني اال أن يشترطوا الوالء فقال النبي صلى ﷲ عليه و
سلم إنما الوالء لمن أعتق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5762حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كان إذا دخل الصالة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع من الركوع إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 5763حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج حدثني أبو مطر عن سالم عن أبيه قال كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللھم ال تقتلنا بغضبك وال تھلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك
إسناده ضعيف
 - 5764حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا وھيب ثنا عبد ﷲ بن طاوس عن أبيه عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نھى عن الجر والدباء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5765حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا عفان ثنا وھيب حدثنا عبد ﷲ بن طاوس عن أبيه انه سمع بن عمر يقول في أول أمره
انھا ال تنفر قال ثم سمعت بن عمر يقول رخص رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لھن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5766حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
دعي أحدكم إلى الدعوة فليجب أو قال فليأتھا قال وكان بن عمر يجيب صائما ومفطرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5767حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا وھيب ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ان أصحاب ھذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لھم احيوا ما خلقتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5768حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال الخيل معقود في نواصيھا الخير إلى يوم القيامة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 5769حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
مثله إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
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 - 5770حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
نھى عن القزع قال حماد تفسيره ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك منه ذؤابة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 5771حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا إذا بايعنا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم على السمع والطاعة يلقننا ھو فيما استطعت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5772حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن عبد ﷲ بن موھب قال جاء رجل من مصر يحج
البيت قال فرأى قوما جلوسا فقال من ھؤالء القوم فقالوا قريش قال فمن الشيخ فيھم قالوا عبد ﷲ بن عمر قال يا بن عمر انى
سائلك عن شيء أو أنشدك أو نشدتك بحرمة ھذا البيت أتعلم ان عثمان فر يوم أحد قال نعم قال فتعلم انه غاب عن بدر فلم
يشھده قال نعم قال وتعلم انه تغيب عن بيعة الرضوان قال نعم قال فكبر المصري فقال بن عمر تعال أبين لك ما سألتني عنه
أما فراره يوم أحد فاشھد ان ﷲ قد عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته ابنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
وإنھا مرضت فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لك أجر رجل شھد بدرا وسھمه واما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان
أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه بعث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذھب عثمان
فضرب بھا يده على يده وقال ھذه لعثمان قال وقال بن عمر اذھب بھذا اآلن معك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5773حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد قال ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال سألت
النبي صلى ﷲ عليه و سلم اشترى الذھب بالفضة أو الفضة بالذھب قال إذا أخذت واحدا منھما باآلخر فال يفارقك صاحبك
وبينك وبينه لبس إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه
 - 5774حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5775حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
من اقتنى كلبا اال كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان وكان يأمر بالكالب أن تقتل إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5776حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال ان الذي يجر ثوبه من الخيالء ال ينظر ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5777حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من أتى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5778حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة في غيره اال المسجد الحرام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5779حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
صالة الجماعة تفضل صالة أحدكم بسبع وعشرين درجة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5780حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
من فاته صالة العصر فكأنما وتر أھله وماله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5781حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فرض
زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5782حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن عمر قال يا رسول ﷲ أيرقد أحدنا
وھو جنب قال نعم إذا توضأ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5783حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
الخيل في نواصيھا الخير أبدا إلى يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5784حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له من األجر مرتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5785حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال
يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5786حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى
عن أكل لحوم الحمر األھلية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5787حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد ﷲ عن نافع وسالم عن بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله صحيح وھذا إسناد قوي
 - 5788حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال من اشترى نخال قد أبرت فثمرتھا للذي أبرھا اال أن يشرط الذي اشتراھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5789حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر قال خطب رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم الناس ذات يوم فجئت وقد فرغ فسألت الناس ماذا قال قالوا نھى أن ينتبذ في المزفت والقرع إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5790حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
إنما مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى ھذه مرة والى ھذه مرة ال تدري أيھما تتبع إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5791حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5792حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال طلقت امرأتي على عھد رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھى حائض فذكر ذلك عمر لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال مره فليراجعھا حتى تطھر ثم
تحيض أخرى فإذا طھرت يطلقھا ان شاء قبل أن يجامعھا أو يمسكھا فإنھا العدة التي أمر ﷲ أن تطلق لھا النساء إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5793حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال سأل رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم وھو على المنبر عن صالة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم أن يصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5794حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5795حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
واصل في رمضان فواصل الناس فنھاھم فقيل له انك تواصل قال انى لست مثلكم انى أطعم وأسقى إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5796حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل ﷲ
فأعطاه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجال فجاء عمر إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ابتاع الفرس الذي حملت
عليه فقال ال تبتعه وال ترجع في صدقتك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5797حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن عمر رأى حلة سيراء تباع عند باب
المسجد فقال يا رسول ﷲ لو اشتريتھا فلبستھا يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنما
يلبس ھذه من ال خالق له في اآلخرة ثم جاءت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم منھا حلل فأعطى عمر منھا حلة فقال عمر يا
رسول ﷲ كسوتنيھا وقد قلت فيھا ما قلت فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انى لم أكسكھا لتلبسھا إنما كسوتكھا لتبيعھا أو
لتكسوھا قال فكساھا عمر أخا له مشركا من أمه بمكة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5798حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم الذي يكذب على يبنى له بيت في النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5799حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون
على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من اإلناء الواحد جميعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5800حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع أن بن عمر نادى بالصالة في ليلة ذات برد وريح
ثم قال في آخر ندائه أال صلوا في رحالكم أال صلوا في رحالكم اال صلوا في الرحال فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان
يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح في السفر أال صلوا في الرحال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5801حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا شعبة أخبرني المنھال بن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير قال خرجت
مع بن عمر في طريق من طرق المدينة فرأى فتيانا قد نصبوا دجاجة يرمونھا لھم كل خاطئة فقال من فعل ھذا وغضب فلما
رأوا بن عمر تفرقوا ثم قال بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم لعن ﷲ من يمثل بالحيوان إسناده صحيح على شرط
البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير المنھال بن عمرو فمن رجال البخاري
 - 5802حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي حدثنا عفان ثنا شعبة قال جبلة أخبرني قال كنا بالمدينة في بعث العراق فكان بن الزبير
يرزقنا التمر وكان بن عمر يمر بنا فيقول ال تقارنوا فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن القران إال أن يستأذن الرجل
منكم أخاه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5803حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا عفان ثنا شعبة أخبرني جبلة سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من جر ثوبا من ثيابه من المخيلة فإن ﷲ ال ينظر إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5804حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الغادر ينصب ﷲ له لواء يوم القيامة فيقال أال ھذه غدرة فالن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5805حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد يعنى بن سلمة أنا على بن زيد عن يعقوب السدوسي عن بن عمر أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خطب الناس يوم الفتح فقال أال ان دية الخطا العمد بالسوط أو العصا مغلظة مائة من اإلبل
منھا أربعون خلفه في بطونھا أوالدھا اال ان كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاھلية تحت قدمي اال ما كان من سقاية الحاج
وسدانة البيت فإني قد أمضيتھا ألھلھا إسناده ضعيف
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 - 5806حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء قال ولقد تعشى بن عمر مرة وھو يسمع قراءة اإلمام إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5807حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا أيوب عن نافع أن بن عمر كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلى
ركعات يطيل فيھن القيام فإذا انصرف اإلمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين وقال ھكذا كان يفعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5808حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا عبيد ﷲ بن إياد قال ثنا إياد يعنى بن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم األعرجي قال
سأل رجل بن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال وﷲ ما كنا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
زنائين وال مسافحين ثم قال وﷲ لقد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثالثون أو
أكثر قال أبي وقال أبو الوليد الطيالسي قبل يوم القيامة صحيح لغيره
 - 5809حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا شعبة عن واقد بن عبد ﷲ كذا قال عفان وإنما ھو واقد بن محمد بن زيد بن
عبد ﷲ بن عمر عن أبيه انه سمع عبد ﷲ بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب
بعضكم رقاب بعض إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5810حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد ﷲ بن
عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم
رقاب بعض إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5811حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا وھيب ثنا قدامة بن موسى حدثنا أيوب بن حصين التميمي عن أبي علقمة
مولى عبد ﷲ بن عباس عن يسار مولى عبد ﷲ بن عمر قال رآني بن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال يا يسار كم
صليت قلت ال أدري قال ال دريت ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خرج علينا ونحن نصلى ھذه الصالة فقال أال ليبلغ
شاھدكم غائبكم أن ال صالة بعد الصبح اال سجدتان صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف
 - 5812حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية الغالبي ثنا خالد بن الحرث ثنا محمد بن عجالن عن نافع عن عبد ﷲ أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يدعو على أربعة فأنزل ﷲ تعالى } ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم
فإنھم ظالمون { قال وھداھم ﷲ إلى اإلسالم حسن
 - 5813حدثنا عبد ﷲ قال ثنا أبي حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال ثنا خالد بن الحارث فذكر نحوه حسن
 - 5814حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أبو معاوية الغالبي ثنا خالد بن الحرث ثنا محمد بن عجالن عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نزل العقيق فنھى عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيھا فعصاه فتيان فكالھما رأى ما
يكره إسناده ضعيف  . .وقوله " رأى ما يكره " أي من شعث شعر زوجته ورثاثة ھيئتھا وقد صرح النبي صلى ﷲ عليه و
سلم  -كما في الصحيحين  -بعلة النھي عن طروق الرجل أھله فقال في حديث جابر " حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة "
أما رواية " نھى أن يطرق الرجل أھله ليال يتخونھم أو يلتمس عثراتھم " فقد قال سفيان  :ال أدري ھذا في الحديث أم ال  .وما
رواه الدارمي والطبراني عن ابن عباس "  ...وكالھما وجد مع امرأته رجال " ففيه زمعة بن صالح ضعيف عن سلمة بن
وھران قال أحمد  :روي عنه زمعة أحاديث مناكير فال تقوم به حجة على تعليل كراھة طروق الرجل أھله ليال وكيف تقوم به
الحجة وفيه دعوة للرجل أن يغض الطرف عن خبث أھله وھو ماشدد النبي صلى ﷲ عليه و سلم النكير عليه وسمى من يقر
الخبث في أھله ديوثا ال يشم رائحة الجنة
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 - 5815حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا موسى بن عقبة أخبرني سالم عن أبيه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أتى وھو في المعرس من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل انك في بطحاء مباركة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5816حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم عن عبد ﷲ أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال من جر ثوبه خيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة قال أبو بكر يا رسول ﷲ أن أحد شقى إزاري ليسترخي اال
أن أتعاھد ذلك منه فقال انك لست ممن تصنع الخيالء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5817حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا موسى بن عقبة حدثني سالم عن عبد ﷲ عن رؤيا رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم في أبي بكر وعمر قال رأيت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف وﷲ يغفر له
ثم قام بن الخطاب فاستحالت غربا فما رأيت عبقريا من الناس يفرى فريه حتى ضرب الناس بعطن إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5818حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن يموت بھا صحيح
 - 5819حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا ھمام حدثني يعلى بن حكيم سمعت سعيد بن جبير يحدث انه سمع بن عمر
يقول حرم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نبيذ الجر قال فلقيت بن عباس فقلت أال تعجب من أبي عبد الرحمن يزعم ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حرم نبيذ الجر فقال بن عباس صدق فقلت وما الجر قال ما يصنع من المدر إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5820حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا محمد بن عمرو حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ان بن عمر حدثه ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فقلت له ان أصحابنا حدثونا عن بن سيرين عن بن عمر ولم
يرفعه إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أبي حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان بن عمر حدثه ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قاله صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5821حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا جرير بن حازم سمعت نافعا ثنا بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
من أعتق نصيبا له في عبد فإن كان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإال فقد أعتق ما اعتق إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5822حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا وھيب ثنا موسى بن عقبة حدثني سالم ان عبد ﷲ كان يصلي في الليل
ويوتر راكبا على بعيره ال يبالي حيث وجھه قال وقد رأيت أنا سالما يصنع ذلك وقد أخبرني نافع عن عبد ﷲ انه كان يأثر
ذلك عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5823حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم } يوم يقوم الناس لرب العالمين { قال يغيب أحدھم في رشحه إلى أنصاف أذنيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5824حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا صخر يعنى بن جويرية ثنا نافع ان عبد ﷲ بن عمر أخبره ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فإنھا تجب على أحدھما فإن كان الذي قيل له كافر فھو كافر وإال
رجع إليه ما قال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5825حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عطاء أنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز قال بينما بن عمر
يطوف بالبيت إذ عرضه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول في النجوى قال يدنو
المؤمن من ربه يوم القيامة كأنه بذج فيضع عليه كنفه أي يستره ثم يقول أتعرف فيقول رب اعرف ثم يقول أتعرف فيقول رب
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اعرف فيقول أنا سترتھا عليك في الدنيا وأنا أغفرھا لك اليوم ويعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بھم على
رؤوس األشھاد ھؤالء الذين كذبوا على ربھم أال لعنة ﷲ على الظالمين قال سعيد وقال قتادة فلم يخز يومئذ أحد فخفي خزيه
على أحد من الخالئق إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوھاب بن عطاء فمن رجال مسلم
 - 5826حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب أنا ھشام عن حماد عن عبد الرحمن بن سعد مولى عمر بن الخطاب انه
أبصر عبد ﷲ بن عمر يصلي على راحلته لغير القبلة تطوعا فقال ما ھذا يا أبا عبد الرحمن قال كان نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يفعله إسناده حسن
 - 5827حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر حدثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال بينما الناس
يصلون في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر ان يتوجه إلى الكعبة
قال فاستداروا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عمر فمن رجال مسلم
 - 5828حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا أبو المغيرة ثنا األوزاعي حدثني يحيى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5829حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن إبراھيم بن أبي الشعثاء قال قيل البن عمر انا ندخل على
أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره فقال كنا نعد ھذا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم النفاق إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5830حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا عتاب بن زياد ثنا عبد ﷲ يعنى بن مبارك أنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد ﷲ
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثالث مرار ثم يقول ال إله اال ﷲ وحده
ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق ﷲ وعده ونصر
عبده وھزم األحزاب وحده إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد فمن رجال ابن ماجة
 - 5831حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق أنا عبد ﷲ أنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد ﷲ أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان فذكر مثله إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق فمن رجال الترمذي
 - 5832حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن عاصم عن عطاء يعنى بن السائب عن محارب يعنى بن دثار عن عبد ﷲ بن
عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا أيھا الناس إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة صحيح
 - 5833حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرازق عن بكار يعنى بن عبد ﷲ عن خالد بن عبد الرحمن بن جندة انه سأل
طاوسا عن الشراب فأخبره عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن الجر والدباء إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير بكار بن عبدﷲ فمن رجال التعجيل
 - 5834حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصالة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصالة حتى تغيب إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 5835حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يقول ال يتحرى أحدكم الصالة طلوع الشمس وال غروبھا فإنھا تطلع بين قرني الشيطان صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 5836حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب بن عمر فوضعت
يدي على خاصرتي فضرب يدي فلما صلى قال ھذا الصلب في الصالة وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينھى عنه
صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
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 - 5837حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا ثابت بن عمارة عن أبي تميمة الھجيمي عن بن عمر قال صليت مع النبي صلى
ﷲ عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان فال صالة بعد الغداة حتى تطلع الشمس إسناده قوي
 - 5838حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن العمرى عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا جد
به السير جمع بين المغرب والعشاء صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف العمري
 - 5839حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع عن بن عمر قال ما كان لي مبيت وال مأوى على عھد رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اال في المسجد صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 5840حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان تركز له الحربة
في العيدين فيصلى إليھا صحيح والعمري وإن كان ضعيفا قد توبع وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5841حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا شريك عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم صلى
إلى بعير صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف شريك مكرر سندا ومتنا
 - 5842حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن بن عمر قال سجدة من سجود ھؤالء
أطول من ثالث سجدات من سجود النبي صلى ﷲ عليه و سلم إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي  . .وأورده الھيثمي في
المجمع وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير وقال  :إسناده حسن !
 - 5843حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يرفع يديه
حذو منكبيه صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف العمري
 - 5844حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع حدثني عبد ﷲ بن نافع عن أبيه عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم يعنى أتى
بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربه فلذلك سمى إسناده ضعيف
 - 5845حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا وكيع ثنا العمرى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من
شرب الخمر في الدنيا لم يشربھا في اآلخرة صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف العمري
 - 5846حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع حدثني عبد ﷲ بن نافع عن أبيه عن صفية ابنة أبي عبيد قالت رأى بن عمر صبيا في
رأسه قنازع فقال أما علمت ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان تحلق الصبيان القزع صحيح وھذا إسناد ضعيف
لضعف عبدﷲ بن نافع وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5847حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا وكيع ثنا العمرى عن الزھري عن أبي بكر بن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عمر عن بن عمر
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أكل أحدكم أو شرب فال يأكل بشماله وال يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل
ويشرب بشماله صحيح العمري وإن كان ضعيفا توبع وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5848حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا موسى بن عقبة حدثني سالم عن أبيه انه كان يسمعه يحدث عن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حين أمر أسامة بن زيد فبلغه ان الناس عابوا أسامة وطعنوا في إمارته فقام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم في الناس فقال كما حدثني سالم اال انكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل وان كان لخليقا
لألمارة وان كان الحب الناس كلھم إلى وان ابنه ھذا من بعده الحب الناس إلى فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم قال سالم
ما سمعت عبد ﷲ يحدث ھذا الحديث قط اال قال ما حاشا فاطمة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5849حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان حدثنا وھيب ثنا موسى بن عقبة حدثني سالم عن رؤيا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
في وباء المدينة عن عبد ﷲ بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة
حتى قامت بمھيعة فأولت ان وباءھا نقل إلى مھيعة وھى الجحفة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5850حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا شعبة أخبرني عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
نھى عن بيع الوالء وعن ھبته قال قلت سمعت من بن عمر قال نعم وسأله عنه ابنه حمزة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5851حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال اتخذ رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم خاتما من ذھب فاتخذ الناس خواتيمھم من ذھب فقام يوما فقال انى كنت ألبس ھذا الخاتم ثم نبذه فنبذ
الناس خواتيمھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5852حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ان بالال ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5853حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال عبد ﷲ بن دينار أخبرني قال سمعت بن عمر يقول وقت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ألھل المدينة ذا الحليفة وألھل نجد قرنا وألھل الشام الجحفة وزعموا أنه وقت ألھل اليمن يلملم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 5854حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر أن رجال من قريش قال لرسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم انى أشتري البيع فأخدع فقال إذا كان ذاك فقل ال خالبة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5855حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرني عاصم بن المنذر قال كنا في بستان لنا أو لعبيد ﷲ بن عبد
ﷲ بن عمر نرمى فحضرت الصالة فقام عبيد ﷲ إلى مقري البستان فيه جلد بعير فأخذ يتوضأ فيه فقلت أتتوضأ فيه وفيه ھذا
الجلد فقال حدثني أبي أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين أو ثالثا فإنه ال ينجس صحيح وھذا إسناد
جيد دون قوله " أوثالثا "
 - 5856حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا على بن زيد عن يحيى بن يعمر قلت البن عمر ان عندنا رجاال
يزعمون أن األمر بأيديھم فإن شاؤوا عملوا وان شاؤوا لم يعملوا فقال أخبرھم أنى منھم بريء وانھم منى براء ثم قال جاء
جبريل صلى ﷲ عليه و سلم إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا محمد ما اإلسالم فقال تعبد ﷲ ال تشرك به شيئا وتقيم
الصالة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال نعم قال صدقت قال فما اإلحسان قال
تخشى ﷲ تعالى كأنك تراه فإن ال تك تراه فإنه يراك قال فإذا فعلت ذلك فأنا محسن قال نعم قال صدقت قال فما اإليمان قال
تؤمن با ومالئكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله قال فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم قال
صدقت صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد
 - 5857حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم بمثله قال وكان جبريل عليه السالم يأتي النبي صلى ﷲ عليه و سلم في صورة دحية إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 5858حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا شعبة حدثنا عبد ﷲ بن دينار سمع بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
أسلم سالمھا ﷲ وغفار غفر ﷲ لھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5859حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا صخر يعنى بن جويرية عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال بينما أنا على بئر أنزع منھا إذ جاء أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف وﷲ
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يغفر له ثم أخذ عمر بن الخطاب من أبي بكر فاستحالت في يده غربا فلم أر عبقريا من الناس يفرى فريه حتى ضرب الناس
بعطن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5860حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد العزيز بن مسلم أخبرني عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5861حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة أخبرني عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم من ابتاع طعاما فال يبيعه حتى يقبضه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5862حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه ﷲ أنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال يبيع بعضكم على بيع بعض ونھى عن النجش ونھى عن بيع حبل الحبلة ونھى عن المزابنة والمزابنة
بيع الثمر بالتمر كيال وبيع الكرم بالزبيب كيال إسناده صحيح من فوق اإلمام الشافعي على شرط الشيخين
 - 5863حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مصعب ثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن النجش
مثله إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن أحمد فمن رجال النسائي وابن ماجة
 - 5864حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن لھيعة عن عقيل عن بن شھاب عن سالم بن عبد ﷲ عن أبيه أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمر بحد الشفار وان توارى عن البھائم وإذا ذبح أحدكم فليجھز إسناده ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 5865حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن لھيعة عن عبيد ﷲ بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 5866حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن نافع عن بن عمر قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته صحيح
 - 5867حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا قتيبة ثنا رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول سيكون في ھذه األمة مسخ أال وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية إسناده ضعيف
 - 5868حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزھري عن حمزة بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن
عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضلى عمر بن
الخطاب قالوا فما أولته يا رسول ﷲ قال العلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5869حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر عن بن عجالن عن وھب بن كيسان وكان وھب أدرك
بن عمر ليس في كتاب بن مالك أن بن عمر رأى راعى غنم في مكان قبيح وقد رأى بن عمر مكانا أمثل منه فقال بن عمر
ويحك يا راعى حولھا فإني سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول كل راع مسؤول عن رعيته صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5870حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مصعب حدثني مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
النجش إسناده صحيح
 - 5871حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن عبد ﷲ ثنا حصين يعنى بن نمير أبو محصن عن الفضل بن عطية حدثني سالم
عن أبيه أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم خرج يوم عيد فبدأ فصلى بال أذان وال إقامة ثم خطب إسناده قوي رجاله رجال
الصحيح غير الفضل بن عطية
 - 5871قال وحدثني عطاء عن جابر مثل ذلك
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 - 5872حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال ثنا أبو محصن بن نمير عن الفضل بن عطية عن سالم
عن أبيه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده قوي
 - 5873حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا على بن عبد ﷲ ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع
عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ يحب أن تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته صحيح وھذا
إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير حرب بن قيس
 - 5874حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد ﷲ بن محمد بن أبي شيبة ثنا حفص يعنى بن غياث عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر
قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجاله ثقات رجال الشيخين
وصححه الترمذي وابن حبان إال أن ابن معين أعله بوھم حفص بن غياث فيه  . .ثم ذكر قول أحمد  :ما أدري ما ھذا -
كالمنكر له  -وقول البخاري  :ھذا حديث فيه نظر
 - 5875حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن محمد وسمعته أنا من عبد ﷲ بن محمد حدثنا أبو خالد األحمر عن عبيد ﷲ
عن نافع قال رأيت بن عمر استلم الحجر ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يفعله إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 5876حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد ﷲ بن محمد وسمعته أنا من عبد ﷲ بن محمد ثنا أبو أسامة عن أسامة عن نافع عن بن
عمر قال كان يذبح أضحيته بالمصلى يوم النحر وذكر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعله صحيح وھذا إسناد حسن
 - 5877حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد ﷲ بن محمد وسمعته من عبد ﷲ ثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد
الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال سئل النبي صلى ﷲ عليه و سلم ما يجوز في الرضاعة من الشھود قال رجل
وامرأة وسمعته أنا من عبد ﷲ بن محمد بن أبي شيبة إسناده ضعيف جدا
 - 5878حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن محمد وسمعته أنا من عبد ﷲ بن محمد ثنا أبو أسامة أنا عمر بن حمزة
أخبرني سالم أخبرني بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أتى بحاطب بن أبي بلتعة فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم أنت كتبت ھذا الكتاب قال نعم أما وﷲ يا رسول ﷲ ما تغير اإليمان من قلبي ولكن لم يكن رجل من قريش اال وله جذم
وأھل بيت يمنعون له أھله وكتبت كتابا رجوت ان يمنع ﷲ بذلك أھلي فقال عمر ائذن لي فيه قال أو كنت قاتله قال نعم ان
أذنت لي قال وما يدريك لعله قد اطلع ﷲ إلى أھل بدر فقال اعملوا ما شئتم إسناده ضعيف بھذه السياقة لضعف عمر بن حمزة
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5879حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا ھارون بن معروف قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من ھارون بن معروف ثنا بن وھب
حدثني عبد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع
من طريق أخرى صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر
 - 5880حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون أنا بن وھيب سمعت عبد ﷲ بن عمر يحدث عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ وتر يحب الوتر قال نافع وكان بن عمر ال يصنع شيئا اال وترا صحيح لغيره
وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5881حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سوار بن عبد ﷲ ثنا معاذ بن معاذ عن بن عون قال أنا رأيت غيالن يعنى القدري مصلوبا
على باب دمشق ھذا األثر إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن أحمد وسوار بن عبدﷲ فمن رجال
أصحاب السنن
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 - 5882حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا ھارون ثنا بن وھب حدثني أسامة عن محمد بن عبد ﷲ بن عمرو بن عثمان عن عبد ﷲ بن
دينار عن عبد ﷲ بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال الناس كاإلبل المائة ال تكاد ترى فيھا راحلة أو متى ترى
فيھا راحلة إسناده ضعيف محمد بن عبد ﷲ بن عمرو بن عثمان بن ساج وھو ابن عفان الملقب بالديباج لحسنه ضعيف وكنت
حسنت إسناده في شرح المشكل  ، 1471والصواب أن ما تفرد به ضعيف وما توبع عليه حسن وبقية رجاله ثقات رجال
الشيخين غير أسامة وھو ابن زيد الليثي فقد أخرج له مسلم في الشواھد وھو حسن الحديث
] وھذا القسم [ سلف بإسناد صحيح بلفظ  :إنما الناس كإبل مئة ال يوجد فيھا راحلة
 - 5882قال وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال نعلم شيئا خيرا من مائة مثله اال الرجل المؤمن إسناده ضعيف محمد
بن عبد ﷲ بن عمرو بن عثمان بن ساج وھو ابن عفان الملقب بالديباج لحسنه ضعيف وكنت حسنت إسناده في شرح المشكل
 ، 1471والصواب أن ما تفرد به ضعيف وما توبع عليه حسن وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسامة وھو ابن زيد
الليثي فقد أخرج له مسلم في الشواھد وھو حسن الحديث
] وھذا القسم [ أورده الھيثمي في مجمع الزوائد  64 / 1وقال  :رواه أحمد والطبراني في األوسط والغير إال أن الطبراني قال
في المؤمن " خيرا من ألف مثله " ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم وھو ضعيف جدا  .كذا قال وھو وھم منه رحمه ﷲ
فأسامة ھو ابن زيد الليثي كما ورد مصرحا به عند الطحاوي في شرح المشكل وھو الراوي عن محمد بن عبد ﷲ بن عمرو
بن عثمان كما جاء في ترجمة محمد في تھذيب الكمال 517 / 25
* قوله ) وال نعلم شيئا خيرا من مائة مثله اال الرجل المؤمن ( قال السندي  :أي ال يكون الواحد خيرا من مئة من جنسه إال
المؤمن فإن الواحد من نوع المؤمن قد يفوق على مئة منه في الخير فيوجد في الواحد ما ال يوجد في مئة من خصال الخير
) ليس من ﷲ بمستنكر … أن يجمع العالم في واحد (
 - 5883حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون ثنا بن وھب أخبرني عمرو بن الحرث ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه
عن عبد ﷲ بن عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إن الشمس والقمر ال يخسفان لموت أحد وال لحياته ولكنھما آية
من آيات ﷲ تبارك وتعالى فإذا رأيتموھما فصلوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5884حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا أيوب بن جابر عن عبد ﷲ يعنى بن عصمة عن بن عمر قال كانت
الصالة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار والغسل من البول سبع مرار فلم يزل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يسأل
حتى جعلت الصالة خمسا والغسل من الجنابة مرة والغسل من البول مرة إسناده ضعيف
 - 5885حدثنا عبد ﷲ بن أحمد ثنا أبي حدثنا حسين بن محمد ثنا خلف يعنى بن خليفة عن أبي جناب عن أبيه عن بن عمر
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرھم بالدرھمين وال الصاع بالصاعين فإني أخاف
عليكم الرما والرما ھو الربا فقام إليه رجل فقال يا رسول ﷲ أرأيت الرجل يبيع الفرس باألفراس والنجيبة باإلبل قال ال بأس
إذا كان يدا بيد إسناده ضعيف
 - 5886حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسين ثنا خلف عن أبي جناب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمر قال كان جذع نخلة في المسجد
يسند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ظھره إليه إذا كان يوم جمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس فقالوا أال نجعل لك يا
رسول ﷲ شيئا كقدر قيامك قال ال عليكم ان تفعلوا فصنعوا له منبرا ثالث مراق قال فجلس عليه قال فخار الجذع كما تخور
البقرة جزعا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فالتزمه ومسحه حتى سكن حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي جناب
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 - 5887حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سليمان بن داود الھاشمي ثنا إسماعيل يعنى بن جعفر أخبرني بن دينار عن بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه اتخذ خاتما من ذھب فلبسه فاتخذ الناس خواتيم الذھب فقام النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال انى
كنت ألبس ھذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمھم إسناده صحيح
 - 5888حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سليمان أنا إسماعيل أخبرني بن دينار عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم بعث بعثا
وأمر عليھم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في أمرته فقام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ان تطعنوا في أمرته فقد
تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم ﷲ ان كان لخليقا لألمارة وان كان لمن أحب الناس إلى وان ھذا لمن أحب الناس إلى بعده
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان فمن رجال أصحاب السنن
 - 5889حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا إسماعيل أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن
عطاء بن علقمة انه كان جالسا مع بن عمر بالسوق ومعه سلمة بن األزرق إلى جنبه فمر بجنازة يتبعھا بكاء فقال عبد ﷲ بن
عمر لو ترك أھل ھذا الميت البكاء لكان خيرا لميتھم فقال سلمة بن األزرق تقول ذلك يا أبا عبد الرحمن قال نعم أقوله قال أنى
سمعت أبا ھريرة ومات ميت من أھل مروان فاجتمع النساء يبكين عليه فقال مروان قم يا عبد الملك فإنھن ان يبكين فقال أبو
ھريرة دعھن فإنه مات ميت من آل النبي صلى ﷲ عليه و سلم فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر بن الخطاب ينھاھن
ويطردھن فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دعھن يا بن الخطاب فإن العين دامعة والفؤاد مصاب وان العھد حديث فقال
بن عمر أنت سمعت ھذا من أبي ھريرة قال نعم قال يأثره عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال نعم قال فا ورسوله أعلم
إسناده ضعيف لجھالة حال سلمة بن األزرق لم يرو عنه غير محمد بن عمرو بن عطاء وقال ابن القطان في كتابه " الوھم
واإليھام "  :ال أعرف أحدا من مصنفي الرجال ذكره وال تعرف له حال  .وقال الذھبي في الميزان  :ال يعرف حديثه أما
الشيخ أحمد شاكر فرجح توثيقه بأن محمد بن عمرو بن عطاء شھد مجلسه من ابن عمر وروايته البن عمر حديث أبي ھريرة
وسؤال ابن عمر إياه مستوثقا من سماعه من أبي ھريرة ما حدثه عنه ومن رفع أبي ھريرة للحديث عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم ثم جواب ابن عمر بعد أن استوثق منه بقوله  " :فا أعلم " تسليما منه بصحة الرواية وھو صريح في ثقة ابن عمر بھذا
الرجل وعدله وصدقه فلو كان مجروحا عنده أو متھما في صدقه وفي معرفته بما يروي لما قبل منه روايته ولردھا عليه إن
شاء ﷲ وھذا واضح بين وبناء على توثيقه صحح الحديث  .قلنا  :وبقية رجاله ثقات
 - 5890حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا بن المبارك عن يونس عن بن شھاب أخبره حمزة بن عبد ﷲ بن عمر
انه سمع بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أنزل ﷲ بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيھم ثم بعثوا على
أعمالھم إسناده قوي
 - 5891حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إبراھيم حدثنا بن مبارك عن أبي الصباح اآليلي قال سمعت يزيد بن أبي سمية يقول سمعت
بن عمر يقول ما قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في اإلزار فھو في القميص إسناده قوي
 - 5892حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع وبكر بن عبد ﷲ عن بن عمر ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم صلى الظھر والعصر والمغرب والعشاء أي بالمحصب ثم ھجع ھجعة ثم دخل فطاف بالبيت إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج فمن رجال البخاري وحماد بن سلمة من رجال مسلم
 - 5893حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق يعنى بن الطباع أخبرني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس
اليماني قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقولون كل شيء بقدر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5893قال وسمعت عبد ﷲ بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 5894حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد بن جريج قال قلت لعبد
ﷲ بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعھا قال ما ھي يا بن جريج قال رأيتك ال تمس
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من األركان اال اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أھل الناس إذا رأوا الھالل
ولم تھلل أنت حتى يكون يوم التروية قال عبد ﷲ أما األركان فإني لم أر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمس اال اليمانيين
وأما النعال فإني رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يلبس النعال التي ليس فيھا شعر ويتوضأ فيھا وأنا أحب أن ألبسھا وأما
الصفرة فإني رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصبغ بھا وأنا أحب ان أصبغ بھا وأما اإلھالل فإني لم أر رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يھل حتى تنبعث به راحلته إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن
عيسى فمن رجال مسلم
 - 5895حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن عامر قاال ثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن
أبي ليلى عن بن عمر قال بعثنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في سرية فلما لقينا العدو انھزمنا في أول عادية فقدمنا المدينة
في نفر ليال فاختفينا ثم قلنا لو خرجنا إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم واعتذرنا إليه فخرجنا فلما لقيناه قلنا نحن الفرارون
يا رسول ﷲ قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم قال أسود بن عامر وأنا فئة كل مسلم إسناده ضعيف
 - 5896حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث حدثني يزيد بن عبد ﷲ بن الھاد عن عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ
بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أبر البر صلة المرء أھل ود أبيه بعد إذ يولى إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 5897حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا إسحاق بن عيسى ثنا بن لھيعة عن بكير عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول من مات على غير طاعة ﷲ مات وال حجة له ومن مات وقد نزع يده من بيعة كانت ميتته ميتة
ضاللة صحيح وھذا إسناد ضعيف فيه عبدﷲ بن لھيعة وھو سيء الحفظ
 - 5898حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا موسى بن داود ثنا بن لھيعة عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال من صلى صالة الصبح فله ذمة ﷲ فال تخفروا ﷲ ذمته فإنه من أخفر ذمته طلبه ﷲ حتى يكبه على وجھه
صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 5899حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى يعنى بن داود ثنا بن لھيعة عن حميد بن ھانئ عن عباس بن جليد الحجري عن
بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ كم يعفى عن المملوك قال فصمت عنه ثم أعاد
فصمت عنه ثم أعاد فقال يعفى عنه كل يوم سبعين مرة صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 5900حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنا بن لھيعة عن األسود عن القاسم بن محمد عن بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من اشترى طعاما بكيل أو وزن فال يبيعه حتى يقبضه صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن
لھيعة
 - 5901حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته فاألمير راع على رعيته وھو مسؤل عنھم والرجل راع على أھل
بيته وھو مسؤل عنھم والعبد راع على مال سيده وھو مسؤل عنه والمرأة راعية على بيت زوجھا ومسئولة عنه صحيح
 - 5902حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم مثل ھذه األمة أو قال أمتي ومثل اليھود والنصارى كمثل رجل قال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النھار على
قيراط قالت اليھود نحن ففعلوا فقال فمن يعمل لي من نصف النھار إلى العصر على قيراط قالت النصارى نحن فعملوا وأنتم
المسلمون تعملون من صالة العصر إلى الليل على قيراطين فغضبت اليھود والنصارى فقالوا نحن أكثر عمال وأقل أجرا فقال
ھل ظلمتكم من أجركم شيئا قالوا ال قال فذاك فضلى أوتيه من أشاء صحيح مؤمل وإن يكن سيء الحفظ قد توبع وبقية رجاله
ثقات رجال الشيخين
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 - 5903حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال سمعت من يحيى بن سعيد ھذا الحديث فلم أكتبه عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن
بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم فعملت اليھود كذا والنصارى كذا نحو حديث أيوب عن نافع عن بن عمر في قصة
اليھود إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5904قال أبي وثناه مؤمل أيضا عن سفيان نحو حديث أيوب عن نافع عن بن عمر أيضا صحيح
 - 5905حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و
سلم وأومأ بيده نحو المشرق ھھنا الفتنة ھھنا الفتنة حيث يطلع قرن الشيطان صحيح وھذا إسناد ضعيف مؤمل سيء الحفظ
لكن قد توبع وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5906حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و
سلم يقول إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين يقطعھما أسفل من الكعبين صحيح
 - 5907حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان بن عمر إذا ذكر عنده البيداء
يسبھا ويقول إنما أحرم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ذي الحليفة صحيح وھذا إسناد ضعيف مؤمل سيء الحفظ
 - 5908حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا عمر بن محمد يعنى بن زيد بن عبد ﷲ بن عمر عن أبيه عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سرى أحد بليل وحده صحيح
 - 5909قال أبي وثنا به مؤمل مرة أخرى ولم يقل عن بن عمر
 - 5910حدثنا عبد ﷲ قال سمعت أبي يقول قد سمع مؤمل من عمرو بن محمد بن زيد يعنى أحاديث وسمع أيضا من بن
جريج صحيح
 - 5911حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم أجلكم في أجل من كان قبلكم كما بين صالة العصر إلى غروب الشمس صحيح
 - 5912حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا مؤمل حدثنا حماد يعنى بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم } يوم يقوم الناس لرب العالمين { } في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة { في الرشح إلى أنصاف آذانھم صحيح
 - 5913حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا مؤمل ثنا حماد يعنى بن زيد ثنا عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار ما سمعت
سعيد بن جبير يذكر عن بن عباس في الكوثر فقلت سمعته يقول قال بن عباس ھذا الخير الكثير فقال محارب وسبحان ﷲ ما
أقل ما يسقط البن عباس قول سمعت بن عمر يقول لما أنزلت انا أعطيناك الكوثر قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھو نھر
في الجنة حافتاه من ذھب يجري على جنادل الدر والياقوت شرابه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج
وأطيب من ريح المسك قال صدق بن عباس ھذا وﷲ الخير الكثير حديث قوي
 - 5914حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان ثنا عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من قال ألخيه يا كافر فقد باء بھا أحدھما صحيح
 - 5915حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا مؤمل ثنا حماد يعنى بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال سمعت النبي صلى ﷲ
عليه و سلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة صحيح وإن كان مؤمل سيء الحفظ قد توبع ومن فوقه ثقات من رجال
الشيخين
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 - 5916حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا جرير ھو بن أبي حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن
بن عمر قال حرم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نبيذ الجر قال أتيت عبد ﷲ بن عباس فأخبرته فقال صدق بن عمر قال قلت
ما الجر قال كل شيء يصنع من المدر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى
فمن رجال مسلم
 - 5917حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن
الوصال فقال أو لست تواصل قال انى أطعم وأسقى إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق
بن عيسى فمن رجال مسلم
 - 5918حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق سمعت مالكا يحدث عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
الخيل معقود في نواصيھا الخير إلى يوم القيامة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5919حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي حدثنا إسحاق ثنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعث سرية
قبل نجد فيھا عبد ﷲ بن عمر فكانت سھمانھم أثنى عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5920حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
من أعتق شركا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم عليه قيمة عدل فيعطى شركاؤه حصصھم وعتق العبد عليه وإال
فقد عتق ما عتق إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5921حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة
الجماعة تفضل عن صالة الفذ بسبع وعشرين درجة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5922حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بھا وان بن عمر كان يفعل ذلك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5923حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اإلبل المعقلة فإن تعاھدھا أمسكھا وان أطلقھا ذھبت إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5924حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق أنا مالك عن نافع عن بن عمر قال كنا نبتاع الطعام على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 5925حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي حدثنا إسحاق أنا مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمر بقتل
الكالب وقال من اقتنى كلبا اال كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5926حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق أخبرني مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من أھل الجنة فمن أھل الجنة وان كان من أھل النار فمن أھل النار
فيقال ھذا مقعدك حتى يبعثك ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5927حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا مالك وإسحاق قال أنبأنا مالك عن نافع عن بن عمر ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دخل الكعبة وعثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبالل فأغلقھا فلما خرج سألت بالال ماذا صنع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ترك عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثالثة أعمدة خلفه ثم صلى وبينه وبين القبلة
ثالثة أذرع قال إسحاق وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ولم يذكر الذي بينه وبين القبلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5928حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن بن عمر قال كانوا يتوضؤون جميعا قلت لمالك الرجال
والنساء قال نعم قلت زمن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5929حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن نافع عن بن عمر أن عائشة أرادت أن تشترى جارية
تعتقھا قال أھلھا نبيعك على أن والءھا لنا فذكرت ذلك لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ال يمنعك ذلك فإن الوالء لمن
أعتق إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم
 - 5930حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق أخبرني مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما
حق امرئ له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين اال ووصيته عنده مكتوبة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5931حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق أخبرني مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ألصحابه ال تدخلوا على ھؤالء القوم المعذبين إال أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليھم أن يصيبكم
مثل ما أصابھم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5932حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق أنا مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
تحروا ليلة القدر في السبع األواخر من رمضان إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5933حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق أنا مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أيما رجل قال ألخيه يا كافر فقد باء بھا أحدھما إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5934حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق أنا مالك عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال بينما الناس بقباء في صالة
الصبح إذ أتاھم آت فقال ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنزل عليه قرآن الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوھا
وكانت وجوھھم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5935حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق حدثني مالك عن قطن بن وھب أو وھب بن قطن الليثي شك إسحاق عن يحنس
مولى الزبير قال كنت عند بن عمر إذ أتته موالة له فذكرت شدة الحال وإنھا تريد أن تخرج من المدينة فقال لھا اجلسي فإني
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال يصبر أحدكم على ألوائھا وشدتھا اال كنت له شفيعا أو شھيدا يوم القيامة
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5936حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا إسحاق قال سألت مالكا عن الرجل يوتر وھو راكب فقال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد
الرحمن بن عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أوتر وھو راكب
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم
 - 5937حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن بن عمر قال سئل النبي
صلى ﷲ عليه و سلم عن صالة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 5938حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ان اليھود إذا سلموا عليكم قالوا السام عليكم فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقل وعليك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5939حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج ثنا مالزم بن عمرو حدثني عبد ﷲ بن بدر انه خرج في نفر من أصحابه حجاجا
حتى وردوا مكة فدخلوا المسجد فاستلموا الحجر ثم طفنا بالبيت أسبوعا ثم صلينا خلف المقام ركعتين فإذا رجل ضخم في إزار
ورداء يصوت بنا عند الحوض فقمنا إليه وسألت عنه فقالوا بن عباس فلما أتيناه قال من أنتم قلنا أھل المشرق وثم أھل اليمامة
قال فحجاج أم عمار قلت بل حجاج قال فإنكم قد نقضتم حجكم قلت قد حججت مرارا فكنت أفعل كذا قال فانطلقنا مكاننا حتى
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يأتي بن عمر فقلت يا بن عمر انا قدمنا فقصصنا عليه قصتنا وأخبرناه ما قال انكم نقضتم حجكم قال أذكركم با أخرجتم
حجاجا قلنا نعم فقال وﷲ لقد حج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأبو بكر وعمر كلھم فعل مثل ما فعلتم إسناده صحيح
 - 5940حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج ثنا مھدي عن محمد بن أبي يعقوب عن بن أبي نعم قال كنت جالسا عند بن عمر
فجاءه رجل يسأل عن دم البعوض فقال له بن عمر ممن أنت قال أنا من أھل العراق قال انظروا إلى ھذا يسألني عن دم
البعوض وقد قتلوا بن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ھما ريحانتي من
الدنيا إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 5941حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج ثنا فليح عن عبد ﷲ بن عكرمة عن رافع بن حنين أبي المغيرة عن بن عمر انه
أخبره انه رأى مذھبا للنبي صلى ﷲ عليه و سلم مواجھة القبلة حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 5942حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج ثنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال صدقة
الفطر على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من شعير صحيح وھذا إسناد ضعيف
لضعف عبدﷲ بن عمر العمري وھو متابع وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5943حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج ثنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر انه كان يرمل ثالثة أشواط من الحجر إلى الحجر
ويمشى أربعة ويخبر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعله صحيح
 - 5944حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا سريج ثنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر انه كان يرمى الجمرة يوم النحر راكبا وسائر
ذلك ماشيا ويخبرھم ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعل ذلك صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ
العمري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5945حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج حدثنا عبد ﷲ عن نافع ان بن عمر كان ال يستلم شيئا من البيت اال الركنين اليمانيين
فإنه كان يستلمھما ويخبر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعله صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر
العمري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5946حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج ثنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال خرجنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
حجاجا فما أحللنا من شيء حتى أحللنا يوم النحر إسناده ضعيف
 - 5947حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج ثنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان عمر بن الخطاب قال يا رسول ﷲ انى أريد
أن أتصدق بمالي بثمغ قال احبس أصله وسبل ثمرته صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر العمري وبقية رجاله
ثقات رجال الصحيح
 - 5948حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج ثنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال ما صمت عرفه قط وال صامه رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم وال أبو بكر وال عمر صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر العمري
وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5949حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج ثنا عبد ﷲ عن سعيد المقبري قال جلست إلى بن عمر ومعه رجل يحدثه فدخلت
معھما فضرب بيده صدري وقال أما علمت أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا تناجى اثنان فال تجلس إليھما حتى
تستأذنھما حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ العمري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5950حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا سريج ثنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر أنه كان يصفر لحيته ويلبس النعال السبتية ويستلم
الركنين ويلبي إذا استوت به راحلته ويخبر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعله صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف
عبدﷲ بن عمر العمري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
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 - 5951حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن سالم بن عبد ﷲ عن أبيه أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم بعث إلى عمر بحلة من حرير أو سيراء أو نحو ھذا فرآھا عليه فقال انى لم أرسل بھا إليك لتلبسھا إنما
ھي ثياب من ال خالق له إنما بعثت بھا إليك لتستنفع بھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5952حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم بعث إلى عمر بحلة فذكره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5953حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا سنان بن ھارون عن كليب بن وائل عن بن عمر قال ذكر رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم فتنة فمر رجل فقال يقتل فيھا ھذا المقنع يومئذ مظلوما قال فنظرت فإذا ھو عثمان بن عفان رضي ﷲ
تعالى عنه صحيح لغيره وھذا إسناد محتمل للتحسين
 - 5954حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أسود ثنا أبان عن قتادة عن سعيد بن جبير عن بن عمر أنه سئل عن نبيذ الجر فقال حرمه
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال فأتيت بن عباس فقلت له سألت أبا عبد الرحمن عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال صدق أبو عبد الرحمن قال قلت ما الجر قال كل شيء من مدر صحيح وھذا اإلسناد ظاھره اإلنقطاع
 - 5955حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا أسود ثنا شريك سمعت سلمة بن كھيل يذكر عن مجاھد عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم انى ألعلم شجرة ينتفع بھا مثل المؤمن ھي التي ال ينفض ورقھا قال بن عمر أردت أن أقول ھي النخلة
ففرقت من عمر ثم سمعته بعد يقول ھي النخلة صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف شريك
 - 5956حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود وحسين قاال ثنا شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن رجل من
أصحاب النبي صلى ﷲ عليه و سلم أراه بن عمر قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول من مثل بذي الروح ثم لم يتب
مثل ﷲ به يوم القيامة قال حسين من مثل بذي روح صحيح وھذا سند ضعيف
 - 5957حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عمر
قال صليت خلف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث مرات فقرأ السجدة في المكتوبة إسناده ضعيف
 - 5958حدثنا عبد ﷲ قال وجدت ھذا الحديث في كتاب أبي بخط يده ثنا أسود بن عامر ثنا أيوب بن عتبة ثنا عكرمة بن خالد
قال سألت عبد ﷲ بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجھا رجل وھو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال ال تتزوجھا
وأنت محرم نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عنه صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة
 - 5959حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا شريك عن محمد بن زيد عن نافع عن بن عمر قال مر رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم بامرأة يوم فتح مكة مقتولة فقال ما كانت ھذه تقاتل ثم نھى عن قتل النساء والصبيان صحيح وھذا إسناد ضعيف
على وھم فيه
 - 5960حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا حسين وبن أبي بكير المعنى قاال ثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراھيم بن ميسرة انھما
سمعا طاوسا يقول جاء وﷲ رجل إلى بن عمر فقال أنھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن نبيذ الجر فقال نعم وزادھم
إبراھيم الدباء قال بن أبي بكير قال إبراھيم بن ميسرة في حديثة والدباء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5961حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا حسين بن محمد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن نافع ويحيى بن وثاب عن بن عمر قال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول على ھذا المنبر من أتى الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5962حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين عن جرير عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سئل عن
الضب فقال ال آكله وال أحرمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 5963حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا أبو أويس ثنا الزھري عن سالم وحمزة ابني عبد ﷲ بن عمر ان عبد ﷲ بن
عمر حدثھما انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول الشؤم في الفرس والمرأة والدار صحيح
 - 5964حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا زمعة عن بن شھاب عن سالم عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف زمعة
 - 5965حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كان يستلم الركن اليماني واألسود كل طوفة وال يستلم الركنين اآلخرين اللذين يليان الحجر إسناده قوي رجاله ثقات
رجال الشيخين غير ابن أبي داود
 - 5966حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا شريك سمعت سلمة بن كھيل يحدث عن مجاھد عن بن عمر قال
كنا جلوسا عند النبي صلى ﷲ عليه و سلم والشمس على قعيقعان بعد العصر فقال ما أعماركم في أعمار من مضى اال كما
بقى من النھار فيما مضى منه صحيح لغيره
 - 5967حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر قال سأل عمر رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال تصيبني الجنابة من الليل فأمره ان يغسل ذكره ويتوضأ ويرقد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5968حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5969حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أسلم سالمھا ﷲ وغفار غفر ﷲ لھا وعصية الذين عصوا ﷲ ورسوله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5970حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول قال رجل للنبي
صلى ﷲ عليه و سلم إني أخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل ال خالبة فكان الرجل يقوله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5971حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول اتخذ رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم خاتما من ذھب فاتخذ الناس خواتيم من ذھب فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انى اتخذت خاتما من ذھب
فنبذته وقال انى لست ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5972حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير ثنا ھشام يعنى بن سعد عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم رأى رجال ساقطا يده في الصالة فقال ال تجلس ھكذا إنما ھذه جلسة الذين يعذبون إسناده ضعيف وروي
موقوفا وھو الصحيح
 - 5973حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مروان بن معاوية ثنا عمر بن حمزة العمري ثنا سالم بن عبد ﷲ عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق األرز فليكن مثله قالوا يا رسول ﷲ وما
صاحب فرق األرز قال خرج ثالثة فغيمت عليھم السماء فدخلوا غارا فجاءت صخرة من أعلى الجبل حتى طبقت الباب عليھم
فعالجوھا فلم يستطيعوھا فقال بعضھم لبعض لقد وقعتم في أمر عظيم فليدع كل رجل بأحسن ما عمل لعل ﷲ تعالى أن ينجينا
من ھذا فقال أحدھم اللھم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت أحلب حالبھما فأجيئھما وقد ناما فكنت أبيت قائما
وحالبھما على يدي أكره أن أبدأ بأحد قبلھما أو أن أوقظھما من نومھما وصبيتي يتضاغون حولي فإن كنت تعلم أني إنما فعلته
من خشيتك فافرج عنا قال فتحركت الصخرة قال وقال الثاني اللھم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم لم يكن شيء مما خلقت أحب
إلي منھا فسمتھا نفسھا فقالت ال وﷲ دون مائة دينار فجمعتھا ودفعتھا إليھا حتى إذا جلست منھا مجلس الرجل فقالت اتق ﷲ
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وال تفض الخاتم إال بحقه فقمت عنھا فإن كنت تعلم إنما فعلته من خشيتك فافرج عنا قال فزالت الصخرة حتى بدت السماء
وقال الثالث اللھم إنك تعلم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق من أرز فلما أمسى عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذھب
وتركني فتحرجت منه وثمرته له وأصلحته حتى اشتريت منه بقرا وراعيھا فلقيني بعد حين فقال اتق ﷲ وأعطني أجري وال
تظلمني فقلت انطلق إلى ذلك البقر وراعيھا فخذھا فقال اتق ﷲ وال تسخر بي فقلت إني لست أسخر بك فانطلق فاستاق ذلك
فإن كنت تعلم أني إنما فعلته ابتغاء مرضاتك خشية منك فافرج عنا فتدحرجت الصخرة فخرجوا يمشون صحيح لغيره دون
قوله " من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق األرز فليكن مثله " وھذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن حمزة العمري
وبقية رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين
 - 5974حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح ثنا نافع أن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم بينما ثالثة رھط يتماشون أخذھم المطر فأووا إلى غار في جبل فبينما ھم فيه حطت صخرة من الجبل فأطبقت عليھم
فذكر الحديث مثل معناه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5975حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح حدثنا بن جريج سمعت نافعا يقول قال بن عمر بعث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم في قتل الكالب فكنت فيمن بعث فقتلنا الكالب حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية فقتلنا كلبا لھا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 5976حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج حدثني موسى بن عقبة عن سالم أنه حدثه عن رؤيا رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم في وباء المدينة عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من
المدينة حتى أقامت بمھيعة وھي الجحفة فأول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5977حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أيما عبد من عبادي خرج مجاھدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه
بما أصاب من أجر وغنيمة وأن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن
سلمة فمن رجال مسلم
 - 5978حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن عون عن محمد عن المغيرة بن سلمان قال قال بن عمر حفظت من النبي
صلى ﷲ عليه و سلم عشر صلوات ركعتين قبل صالة الصبح وركعتين قبل صالة الظھر وركعتين بعد صالة الظھر وركعتين
بعد صالة المغرب وركعتين بعد العشاء صحيح لغيره وھذا إسناد حسن مكرر سندا ومتنا
 - 5979حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا محمد بن مسلم بن مھران مولى لقريش سمعت جدي يحدث عن بن
عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان ال ينام إال والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك إسناده حسن
 - 5980حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا محمد بن مسلم بن مھران أنه سمع جده يحدث عن بن عمر أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال رحم ﷲ امرأ صلى قبل العصر أربعا إسناده حسن
 - 5981حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن سعيد بن عمرو قال انتھيت إلى بن عمر وقد حدث
الحديث فقلت ما حدث فقالوا قال حدث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول غفار غفر ﷲ لھا وأسلم سالمھا ﷲ إسناده
صحيح وجھالة أسماء أصحاب ابن عمر الذين حدثوا سعيدا ال تضر فھم على األغلب ثقات عدول ومما يستبعد جدا أن يذكروا
غير ما قال ابن عمر ولم ينفض المجلس بعد
 - 5982حدثنا عبد ﷲ حدثني عبد الصمد حدثني أبي ثنا عبد العزيز بن صھيب عن عبد الواحد البناني قال كنت مع بن عمر
فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن اني أشتري ھذه الحيطان تكون فيھا األعناب فال نستطيع أن نبيعھا كلھا عنبا حتى نعصره
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قال فعن ثمن الخمر تسألني سأحدثك حديثا سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كنا جلوسا مع النبي صلى ﷲ عليه و
سلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكت في األرض وقال الويل لبني إسرائيل فقال له عمر يا نبي ﷲ لقد أفزعنا قولك لبني
إسرائيل فقال ليس عليكم من ذلك بأس أنھم لما حرمت عليھم الشحوم فتواطؤه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن الخمر عليكم
حرام إسناده حسن
 - 5983حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا حسين يعني المعلم عن أبي بريدة حدثني بن عمر أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه قال الحمد الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي من علي وأفضل
والذي أعطاني فأجزل الحمد على كل حال اللھم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء أعوذ بك من
النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5984حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثنا صخر يعني بن جويرية عن نافع عن بن عمر قال نزل رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم بالناس عام تبوك نزل بھم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من اآلبار التي كان يشرب منھا ثمود
فعجنوا منھا ونصبوا القدور باللحم فأمرھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأھراقوا القدور وعلفوا العجين اإلبل ثم ارتحل بھم
حتى نزل بھم على البئر التي كانت تشرب منھا الناقة ونھاھم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال إني أخشى أن يصيبكم مثل
ما أصابھم فال تدخلوا عليھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5985حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مھران عن عبد ﷲ بن عمر أنه
كان عنده رجل من أھل الكوفة فجعل يحدثه عن المختار فقال بن عمر أن كان كما تقول فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يقول إن بين يدي الساعة ثالثين دجاال كذابا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5986حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثنا حماد ثنا ثابت عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
لرجل فعلت كذا وكذا فقال ال والذي ال إله إال ھو يا رسول ﷲ ما فعلت قال بلى قد فعلت ولكن غفر لك باإلخالص إسناده
ضعيف النقطاعه
 - 5987حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أزھر بن سعد أبو بكر السمان أنا بن عون عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال اللھم بارك لنا في شامنا اللھم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللھم بارك لنا في شامنا اللھم بارك لنا في
يمننا قالوا وفي نجدنا قال ھنالك الزالزل والفتن منھا أو قال بھا يطلع قرن الشيطان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 5988حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة يذكر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من الفطرة حلق العانة وتقليم األظفار وقص الشارب وقال إسحاق مرة وقص الشوارب إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 5989حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو جعفر المدائني أنا مبارك بن فضالة عن عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر
حدثه قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن القزع صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 5990حدثنا عبد ﷲ بن أحمد قال وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثني حسين قال ثنا المبارك عن عبيد ﷲ بن عمر أن عبد
ﷲ بن دينار حدثه أن عبد ﷲ بن عمر حدثه قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن القزع صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 5991حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحرث حدثني حنظلة عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر أنه كان
يكره العلم في الصورة وقال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن ضرب الوجه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن الحارث فمن رجال مسلم
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 - 5992حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا حسن بن موسى ثنا بن لھيعة عن أبي النضر ثنا سالم بن عبد ﷲ بن عمر عن أبيه عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر
صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 5993حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا بن المبارك عن عمر بن محمد بن زيد حدثني أبي عن بن عمر
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صار أھل الجنة في الجنة وأھل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين
الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناديا يا أھل الجنة خلود ال موت يا أھل النار خلود ال موت فازداد أھل الجنة فرحا إلى فرحھم
وازداد أھل النار حزنا على حزنھم صحيح وھذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراھيم بن إسحاق
 - 5994حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا فليح عن سعيد بن الحرث أنه سمع عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال أن النذر ال يقدم شيئا وال يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل صحيح
 - 5995حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنا يونس بن القاسم الحنفي يمامي سمعت عكرمة بن خالد المخزومي يقول
سمعت بن عمر يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي ﷲ وھو عليه
غضبان إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 5996حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا ھارون بن معروف ثنا عبد ﷲ بن وھب أخبرني عمرو بن الحرث أن عبد الرحمن بن
القاسم حدثه عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال إن الشمس والقمر ال ينكسفان لموت
أحد وال لحياته ولكنھما آية من آيات ﷲ فإذا رأيتموھما فصلوا إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 5997حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون ثنا عبد ﷲ بن وھب أخبرني أسامة بن زيد عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال
كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يدعو على رجال من المشركين يسميھم بأسمائھم حتى أنزل ﷲ } ليس لك من األمر شيء
أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون { فترك ذلك إسناده حسن
 - 5998حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف ثنا عبد ﷲ بن وھب قال قال حيوة أخبرني أبو عثمان أن عبد ﷲ بن
دينار أخبره عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أفرى الفري من ادعى إلى غير أبيه وأفرى الفري
من أرى عينيه في النوم ما لم تريا ومن غير تخوم األرض إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 5999حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب حدثني أبي عن بن إسحاق حدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبد ﷲ بن قيس بن
مخرمة قال أقبلت من مسجد بني عمرو بن عوف بقباء على بغلة لي قد صليت فيه فلقيت عبد ﷲ بن عمر ماشيا فلما رأيته
نزلت عن بغلتي ثم قلت اركب أي عم قال أي بن أخي لو أردت أن أركب الدواب لوجدتھا ولكني رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يمشي إلى ھذا المسجد حتى يأتي فيصلي فيه فأنا أحب أن أمشي إليه كما رأيته يمشي قال فأبى أن يركب ومضى
على وجھه إسناده حسن
 - 6000حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ أبو أحمد الزبيري ثنا كثير بن زيد عن نافع قال كان عبد ﷲ بن عمر
إذا جلس في الصالة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه واتبعھا بصره ثم قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لھي
أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة إسناده ضعيف
 - 6001حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا عثمان بن عمر أخبرني مالك عن قطن بن وھب بن عويمر عن يحنس عن بن عمر أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يصبر أحد على ألوائھا وشدتھا إال كنت له شھيدا أو شفيعا يوم القيامة إسناده صحيح
على شرط مسلم

144

 - 6002حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا الحسين يعني المعلم قال قال لي يحيى حدثني أبو قالبة حدثني سالم
بن عبد ﷲ بن عمر قال حدثني عبد ﷲ بن عمر قال قال لنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ستخرج نار قبل يوم القيامة من
بحر حضرموت تحشر الناس قالوا فما تأمرنا يا رسول ﷲ قال عليكم بالشام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6003حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا ليث حدثني نافع عن عبد ﷲ أنه قال قام رجل فقال يا رسول ﷲ ما
ذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في اإلحرام فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تلبسوا القمص وال السراويالت وال
العمائم وال البرانس وال الخفاف إال أن يكون أحد ليست له نعالن فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين وال تلبسوا شيئا من
الثياب مسه الورس وال الزعفران وال تنتقب المرأة الحرام وال تلبس القفازين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6004حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث حدثني نافع أن عبد ﷲ كان ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينيخ بھا ويصلي بھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6005حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث ثنا نافع عن عبد ﷲ بن عمر أنه قال حلق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضھم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رحم ﷲ المحلقين مرة أو مرتين ثم قال
والمقصرين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6006حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد ﷲ بن عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أنه قال إذا تبايع الرجالن فكل واحد منھما بالخيار ما لم يتفرقا فكانا جميعا ويخير أحدھما اآلخر فإن خير أحدھما اآلخر
فتبايعا على ذلك وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منھما البيع فقد وجب البيع إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6007حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث ثنا نافع عن عبد ﷲ أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اصطنع خاتما من
ذھب وكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم أنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس ھذا الخاتم
وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال وﷲ ال ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6008حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا الليث حدثني نافع عن عبد ﷲ عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال
صالة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صالتك وترا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6009حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا الليث ثنا نافع عن عبد ﷲ عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال الرؤيا
الصالحة جزء من سبعين جزأ من النبوة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6010حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا جسر ثنا سليط عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا
أحسستم بالحمى فاطفؤھا بالماء البارد صحيح
 - 6011حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا ھاشم ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن عثمان بن عبد ﷲ قال جاء رجل إلى بن عمر
فقال يا بن عمر إني سائلك عن شيء تحدثني به قال نعم فذكر عثمان فقال بن عمر أما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته ابنة
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى ﷲ عليه و سلم إن لك أجر رجل شھد بدرا وسھمه وأما
تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذھب
عثمان إلى مكة فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بيده اليمنى ھذه يد عثمان فضرب بيده األخرى عليھا فقال ھذه لعثمان
فقال له بن عمر اذھب بھذه اآلن معك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6012حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا أبو خيثمة ثنا أبو الزبير عن جابر وعبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نھى عن النقير والمزفت والدباء صحيح
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 - 6013حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا أبو خيثمة ثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمھان قال قلت يا أبا عبد
الرحمن أو قال له غيري مالي أراك تمشي والناس يسعون فقال ان أمش فقد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمشي وان
أسعى فقد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يسعى وأنا شيخ كبير إسناده ضعيف
 - 6014حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا عاصم يعني بن محمد بن زيد بن عبد ﷲ بن عمر عن أبيه قال قال عبد ﷲ قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم لم يسر راكب بليل وحده أبدا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6015حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا عاصم عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال بني اإلسالم
على خمس شھادة أن ال إله إال ﷲ وأن محمدا رسول ﷲ وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6016حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال صدرت مع بن عمر يوم الصدر فمرت بنا رفقة
يمانية ورحالھم األدم وخطم إبلھم الجرر فقال عبد ﷲ بن عمر من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقه وردت الحج العام برسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى ھذه الرفقة ھذا األثر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6017حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم وإسحاق بن عيسى قاال ثنا ليث بن سعد وقال ھاشم ثنا ليث حدثني بن
شھاب عن سالم عن أبيه أنه قال لم أر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمسح من البيت إال الركنين اليمانيين إسناده صحيح
على شرط الشيخين رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم
 - 6018حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن حبيب بن أبي ثابت قال خرجت مع أبي نتلقى
الحاج فنسلم عليھم قبل أن يتدنسوا ھذا األثر إسناده ضعيف
 - 6019حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثني إسحاق ثنا ليث وھاشم قال ثنا ليث حدثني بن شھاب عن سالم عن أبيه قال دخل
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم البيت وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقوا عليھم فلما فتحوا كنت أول من
ولج فلقيت بالال فسألته فھل صلى ﷲ عليه و سلم قال نعم بين العمودين اليمانيين قال ھاشم صلى بين العمودين إسناده صحيح
على شرط الشيخين رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم
 - 6020حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى حدثني ليث حدثني بن شھاب ويونس قال ثنا ليث عن بن شھاب عن
عبد ﷲ بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال وھو على المنبر من جاء منكم الجمعة
فليغتسل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم
 - 6021حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق ثنا عبد ﷲ أنا يونس عن الزھري عن سالم عن عبد ﷲ بن عمر قال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يھل ملبدا يقول لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ال
شريك لك ال يزيد على ھؤالء الكلمات إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق فمن رجال الترمذي
 - 6022حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنا عبد ﷲ ثنا عمر بن محمد بن زيد حدثني أبي عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صار أھل الجنة إلى الجنة وأھل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار
ثم يذبح ثم ينادى مناد يا أھل الجنة ألموت يا أھل النار ال موت فيزداد أھل الجنة فرحا إلى فرحھم ويزداد أھل النار حزنا إلى
حزنھم إسناده صحيح
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 - 6023حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد بن زيد عن
بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صار أھل الجنة إلى الجنة فذكر نحوه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6024حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا اجتمع ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث وال يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه إسناده
صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عياش فمن رجال البخاري
 - 6025حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أخبرني أبي عن الزھري فذكر حديثا وقال سالم قال عبد
ﷲ بن عمر سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قائما على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين واألبتر فإنھما
يلتمسان البصر ويسقطان الحبل إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن شعيب فمن
رجال البخاري
 - 6026حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزھري أخبرني سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر أنه سمع
النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول كلكم راع ومسئول عن رعيته اإلمام راع وھو مسؤل عن رعيته والرجل في أھله راع وھو
مسؤل عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجھا وھي مسئولة عن رعيتھا والخادم في مال سيده راع وھو مسؤل عن رعيته
قال سمعت ھؤالء من النبي صلى ﷲ عليه و سلم وأحسب النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال والرجل في مال أبيه راع وھو
مسؤل عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6027حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزھري أخبرني سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر قال
سمعت عمر يقول من ضفر فليحلق وال تشبھوا بالتلبيد وكان بن عمر يقول لقد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ملبدا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6028حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزھري ثنا سالم بن عبد ﷲ بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة
أن عبد ﷲ بن عمر قال صلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم صالة العشاء في آخر حياته فلما قام قال أرأيتكم ليلتكم ھذه فإن
رأس مائة سنة منھا ال يبقى ممن ھو اليوم على ظھر األرض أحد قال عبد ﷲ فوھل الناس في مقالة النبي صلى ﷲ عليه و
سلم تلك إلى ما يحدثون من ھذه األحاديث عن مائة سنة فإنما قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال يبقى ممن ھو اليوم على ظھر
األرض أحد يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6029حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزھري حدثني سالم بن عبد ﷲ أن عبد ﷲ بن عمر قال
سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو قائم على المنبر يقول أال إن بقاءكم فيما سلف قبلكم من األمم كما بين صالة العصر
إلى غروب الشمس أعطى أھل التوراة التوراة فعملوا بھا حتى إذا انتصف النھار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا وأعطى أھل
اإلنجيل اإلنجيل فعملوا به حتى صالة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غربت
الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين فقال أھل التوراة واإلنجيل ربنا ھؤالء أقل عمال وأكثر أجرا فقال ھل ظلمتكم من أجركم
من شيء فقالوا ال فقال فضلي أوتيه من أشاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6030حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزھري أخبرني سالم بن عبد ﷲ أن عبد ﷲ بن عمر قال
سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول إنما الناس كاإلبل المائة ال تكاد تجد فيھا راحلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6031حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزھري أخبرني سالم بن عبد ﷲ أن عبد ﷲ بن عمر قال
سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو يقول على المنبر إال أن الفتنة ھھنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان
إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6032حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزھري أخبرني سالم بن عبد ﷲ أن عبد ﷲ بن عمر قال
سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول يقاتلكم يھود فتسلطون عليھم حتى يقول الحجر يا مسلم ھذا يھودي ورائي فاقتله
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6033حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزھري أخبرني سالم بن عبد ﷲ أن عبد ﷲ بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء
فقلت من ھذا فقالوا بن مريم فذھبت التفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية فقلت
من ھذا فقالوا الدجال أقرب الناس به شبھا بن قطن رجل من بني المصطلق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6034حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنا شعيب قال قال نافع قال عبد ﷲ بن عمر رضي ﷲ عنھما سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال يبيع بعضكم على بيع بعض وال يخطب بعضكم على خطبة بعض إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6035حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب قال قال نافع سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول إن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال إن الرؤيا الصالحة قال نافع حسبت أن عبد ﷲ بن عمر قال جزء من سبعين جزأ من النبوة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6036حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنا شعيب أنا نافع أن عبد ﷲ بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يدعھا الذي خطبھا أول مرة أو يأذن له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6037حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن عياش ثنا الليث بن سعد حدثني نافع أن عبد ﷲ بن عمر أخبره أن امرأة وجدت
في بعض مغازي النبي صلى ﷲ عليه و سلم مقتولة فأنكر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قتل النساء والصبيان إسناده
صحيح على شرط البخاري
 - 6038حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث عن نافع عن عبد ﷲ قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول
أيما مملوك كان بين شريكين فاعتق أحدھما نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق ان بلغ ذلك ماله إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6039حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا إسحاق بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو عن
بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى قال بن عمر فلم أسأل عمر فمن
سواه من الناس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6040حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يقول أسلم سالمھا ﷲ وغفار غفر ﷲ لھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6041حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
نحن أمة أميون ال نحسب وال نكتب الشھر ھكذا وھكذا وھكذا وقبض إبھامه في الثالثة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6042حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الھاشمي انا إبراھيم بن سعد حدثني بن أخي بن شھاب عن بن شھاب
عن سالم عن أبيه قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة ابن أخي ابن
شھاب :ھو محمد بن عبدﷲ بن مسلم مختلف فيه وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الھاشمي وسلف
الحديث  4564وذكرنا ھناك أن المرسل أصح
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 - 6043حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا إبراھيم بن سعد عن الزھري ويعقوب قال ثنا أبي قال حدثنا بن
شھاب عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال مفاتيح الغيب خمس } إن ﷲ عنده علم
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن ﷲ عليم خبير
إسناده صحيح على شرط الشيخين رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود
 - 6044حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان ثنا إبراھيم بن سعد عن الزھري ويعقوب قال ثنا أبي عن بن شھاب عن سالم بن
عبد ﷲ ان عبد ﷲ بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إنما الناس كاإلبل المائة ال تكاد تجد فيھا راحلة
وقال يعقوب كابل مائة ما فيھا راحلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6045حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا سعيد بن عبد الرحمن يعنى الجمحي عن عبيد ﷲ بن عمر عن نافع
عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلوا في بيوتكم ال تتخذوھا قبورا إسناده صحيح
 - 6046حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربھا في اآلخرة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6047حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نوح أنبأنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم رمل من
الحجر األسود إلى الحجر األسود صحيح
 - 6048حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا عبد الرحمن يعنى بن عبد ﷲ بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبد ﷲ بن عمر
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من نزع يدا من طاعة فال حجة له يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة فقد مات
ميتة جاھلية صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6049حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال إنما الناس كاإلبل المائة ال تكاد تجد فيھا راحلة صحيح
 - 6050حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال ان بالال ال يدرى ما الليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم عبدالرحمن  :ھو ابن عبدﷲ بن دينار قال ابن معين :
في حديثه عندي ضعف وقال أبو حاتم  :يكتب حديثه وال يحتج به وقال ابن المديني  :صدوق وقال ابن عدي  :بعض ما يرويه
منكر ال يتابع عليه
 - 6051حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا عبد العزيز يعنى بن عبد ﷲ بن أبي سلمة أنا بن شھاب عن سالم عن أبيه قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان بالال ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين بن أم مكتوم قال وكان بن أم
مكتوم رجال أعمى ال يبصر ال يؤذن حتى يقول الناس قد أصبحت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6052حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم وحجين قاال ثنا عبد العزيز عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مثل المؤمن مثل شجرة ال تطرح ورقھا قال فوقع الناس في شجر البدو ووقع في قلبي انھا النخلة
فاستحييت ان أتكلم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر فقال يا بني ما منعك ان تتكلم فوﷲ
ألن تكون قلت ذلك أحب الي من ان يكون لي كذا وكذا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6053حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حجين وموسى بن داود قاال ثنا عبد العزيز بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن دينار عن بن
عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان للغادر لواء يوم القيامة يقال أال ھذه غدرة فالن إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 6054حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن نافع عن عبد ﷲ ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حرق نخل بنى
النضير وقطع وھى البويرة فأنزل ﷲ تبارك وتعالى } ما قطعتم من لينة أو تركتموھا قائمة على أصولھا فبإذن ﷲ وليخزي
الفاسقين { إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6055حدثنا عبد ﷲ قال حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن نافع ان عبد ﷲ بن عمر أخبره ان امرأة وجدت في بعض
مغازي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مقتولة فأنكر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قتل النساء والصبيان إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 6056حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن نافع عن عبد ﷲ انه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين
في بيته ثم قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصنع ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6057حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن نافع ان عبد ﷲ بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ينھي إذا كان ثالثة نفر أن يتناجى اثنان دون الثالث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6058حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن نافع عن عبد ﷲ عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه كان يقول
ال تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صالحھا نھى البائع والمشترى ونھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن المزابنة ان يبيع ثمرة
حائطه ان كانت نخال بتمر كيال وان كانت كرما ان يبيعه بزبيب كيال وان كانت زرعا ان يبيعه بكيل معلوم نھى عن ذلك كله
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6059حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن نافع عن عبد ﷲ عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال اال ان
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من أھل الجنة فمن أھل الجنة وان كان من أھل النار فمن أھل النار
حتى يبعثه ﷲ تعالى يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6060حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن نافع عن عبد ﷲ عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ال يبيع
بعضكم على بيع بعض وال يخطب على خطبة بعض إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6061حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن نافع ان عبد ﷲ طلق امرأته وھى حائض تطليقة واحدة على عھد
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال عمر يا رسول ﷲ ان عبد ﷲ طلق امرأته تطليقة واحدة وھى حائض فأمره رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان يراجعھا ويمسكھا حتى تطھر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمھلھا حتى تطھر من حيضتھا فإن
أراد أن يطلقھا فليطلقھا حين تطھر قبل ان يجامعھا فتلك العدة التي أمر ﷲ تعالى ان يطلق لھا النساء وكان عبد ﷲ إذا سئل
عن ذلك فقال ألحدھم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمرني بھا فإن كنت طلقتھا
ثالثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت ﷲ تعالى فيما أمرك من طالق امرأتك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6062حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن نافع عن عبد ﷲ عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يقيمن
أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6063حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعنى بن زيد ثنا بشر بن حرب قال سألت بن عمر كيف صالة المسافر
يا أبا عبد الرحمن فقال أما أنتم فتتبعون سنة نبيكم صلى ﷲ عليه و سلم ألم أخبركم قال قلنا فخير السنن سنة نبينا صلى ﷲ
عليه و سلم يا أبا عبد الرحمن فقال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا خرج من ھذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى
يرجع إليھا إسناده ضعيف
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 - 6064حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعنى بن زيد أنا بشر سمعت بن عمر يقول سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول اللھم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في
مدنا صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن حرب األزدي روى له النسائي وابن ماجة وفيه ضعف
 - 6065حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعنى بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد ﷲ قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم الذي تفوته صالة العصر فكأنما وتر أھله وماله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6066حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعنى بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد ﷲ قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم اال ان مثل آجالكم في آجال األمم قبلكم كما بين صالة العصر إلى مغيربان الشمس إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6067حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر ھديه وحلق رأسه بالحديبية فصالحھم على ان يعتمروا العام المقبل وال
يحمل السالح عليھم وقال سريج وال يحمل سالحا اال سيوفا وال يقيم بھا اال ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلھا كما كان
صالحھم فلما ان أقام ثالثا أمروه ان يخرج فخرج صحيح لغيره
 - 6068حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا فليح عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لبد رأسه
وأھدى فلما قدم مكة أمر نساءه ان يحللن قلنا مالك أنت ال تحل قال انى قلدت ھديي ولبدت رأسي فال أحل حتى أحل من
حجتي واحلق رأسي صحيح وفليح متابع وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 6069حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يونس ثنا حماد يعني بن سلمة عن أيوب وحميد عن بكر بن عبد ﷲ عن بن عمر ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى الظھر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم ھجع ھجعة ثم دخل فطاف بالبيت
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 6070حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن سلمة عن أيوب وعبيد ﷲ عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان الدجال أعور عين اليمنى وعينه األخرى كأنھا عنبة طافية إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 6071حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن حيان أبو خالد األحمر عن عبيد ﷲ يعنى بن عمر عن نافع عن بن عمر قال
رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على راحلته ونافع ان بن بن عمر كان يصلي على راحلته إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 6072حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن حيان عن الحسن بن عبيد ﷲ عن سعد بن عبيدة سمع بن عمر رجال يقول
والكعبة فقال ال تحلف بغير ﷲ فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من حلف بغير ﷲ فقد كفر وأشرك رجاله
رجال مسلم غير سعد بن عبيدة فمن رجال الشيخين وسليمان بن حيان أخرج له البخاري متابعة والحسن بن عبيد ﷲ  -وھو
ابن عروة النخعي  -وثقه غير واحد لكن فال الدارقطني في العلل  204 / 2في حديث اختلف فيه الحسن بن عبيد ﷲ مع
األعمش
 - 6073حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال كنت جالسا عند عبد ﷲ
بن عمر فجئت سعيد بن المسيب وتركت عنده رجال من كندة فجاء الكندي مروعا فقلت ما وراءك قال جاء رجل إلى عبد ﷲ
بن عمر آنفا فقال احلف بالكعبة فقال احلف برب الكعبة فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال له النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال تحلف
بأبيك فإنه من حلف بغير ﷲ فقد أشرك إسناده ضعيف لجھالة الرجل الكندي وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
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 - 6074حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن حيان عن الحسن يعنى بن عبيد ﷲ عن سعد بن عبيدة سمع بن عمر رجال
يقول الليلة النصف فقال وما يدريك انھا النصف بل خمس عشرة سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول الشھر ھكذا
وھكذا وھكذا وضم أبو خالد في الثالثة خمسين إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6075حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن حيان ثنا بن عون عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
} يوم يقوم الناس لرب العالمين { قال يقوم أحدھم في رشحه إلى إنصاف أذنيه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير سليمان بن حيان األزدي فمن رجال مسلم
 - 6076حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن ربيعة عن عبد ﷲ بن سعيد بن أبي ھند عن أبيه عن بن عمر ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم كان إذا دخل مكة قال اللھم ال تجعل منايانا بھا حتى تخرجنا منھا رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن
ربيعة وإسناده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن أبي ھند من ابن عمر
 - 6077حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس حدثني عبد الرحمن بن صالح بن محمد األنصاري عن عمر بن
عبد ﷲ مولى غفرة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان لكل أمة مجوسا وان مجوس أمتي
المكذبون بالقدر فإن ماتوا فال تشھدوھم وان مرضوا فال تعودوھم إسناده ضعيف
 - 6078حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعنى بن زيد ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر ان عمر بن الخطاب أصاب
أرضا من يھود بنى حارثة يقال لھا ثمغ فقال يا رسول ﷲ انى أصبت ماال نفيسا أريد أن أتصدق به قال فجعلھا صدقة ال تباع
وال توھب وال تورث يليھا ذوو الرأي من آل عمر فما عفا من ثمرتھا جعل في سبيل ﷲ تعالى وبن السبيل وفي الرقاب
والفقراء ولذى القربى والضعيف وليس على من وليھا جناح ان يأكل بالمعروف أو يؤكل صديقا غير متمول منه ماال قال
حماد فزعم عمرو بن دينار ان عبد ﷲ بن عمر كان يھدى إلى عبد ﷲ بن صفوان منه قال فتصدقت حفصة بأرض لھا على
ذلك وتصدق بن عمر بأرض له على ذلك ووليتھا حفصة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6079حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ان امامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6080حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا فليح عن نافع عن بن عمر قال إنما عدل النبي صلى ﷲ عليه و سلم إلى
الشعب لحاجته صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6081حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وسريج ثنا فليح عن نافع عن بن عمر قال سعى النبي صلى ﷲ عليه و سلم ثالثة
أطواف وقال سريج ثالثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة صحيح
 - 6082حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وسريج بن النعمان قاال ثنا فليح عن نافع عن بن عمر قال ال أعلمه اال خرجنا
حجاجا مھلين بالحج فلم يحل النبي صلى ﷲ عليه و سلم وال عمر حتى طافوا بالبيت قال قال سريج يوم النحر وبالصفا
والمروة صحيح
 - 6083حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم جمع
بين المغرب والعشاء حين أناخ ليلة عرفة صحيح
 - 6084حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعنى بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد ﷲ قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ان أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لھم أحيوا ما خلقتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6085حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يتناجى اثنان دون ثالثھما وال يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6086حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال حماد وال أعلمه اال
مرفوعا قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم الناس يوم القيامة لرب العالمين تبارك وتعالى في الرشح إلى إنصاف
آذانھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6087حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا حلف أحدكم فقال ان شاء ﷲ فھو بالخيار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 6088حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس حدثني حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد ﷲ رفعه إلى النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال يبيع الرجل على بيع أخيه وال يخطب اال بإذنه أو قال اال ان يأذن له إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6089حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن بن عمر ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم ادھن بدھن غير مقتت وھو محرم إسناده ضعيف
 - 6090حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن سلمة عن أنس بن سيرين عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم كان يصلي الركعتين قبل صالة الفجر كأن األذان في أذنيه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 6091حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب سمعت بن عمر يقول سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول اللھم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا ومدنا ويمننا وشامنا ثم استقبل مطلع الشمس فقال من ھھنا
يطلع قرن الشيطان من ھھنا الزالزل والفتن صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير بشر بن حرب فقد روى له النسائي
وابن ماجة
 - 6092حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعنى بن سلمة عن بشر بن حرب عن بن عمر قال سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول أسلم سالمھا ﷲ وغفار غفر ﷲ لھا وعصية عصت ﷲ ورسوله اللھم العن رعل وذكوان وبني
لحيان صحيح وھذا إسناد ضعيف بشر بن حرب ضعيف وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 6093حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعنى بن سلمة عن بشر بن حرب قال سمعت بن عمر يقول سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان لكل غادر لواء يعرف بقدر غدرته وان أكبر الغدر غدر أمير عامة صحيح وھذا
إسناد ضعيف بشر بن حرب ضعيف وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 6094حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن ھاشم بن البريد عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه
و سلم رجم يھوديا ويھودية صحيح وھذا إسناد ضعيف ابن أبي ليلى سيء الحفظ وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي
بن ھاشم فمن رجال مسلم
 - 6094حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قال أبي سمعت من علي بن ھاشم بن البريد في سنة سبع وسبعين في أول سنة طلبت
الحديث مجلسا ثم عدت إليه المجلس اآلخر وقد مات وھي السنة التي مات فيھا مالك بن أنس
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 - 6095حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى انا مالك عن الزھري عن سالم وحمزة ابني عبد ﷲ بن عمر عن
أبيھما قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الشؤم في الدار والمرأة والفرس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6096حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى حدثني عبد ﷲ بن زيد حدثني أبي عن بن عمر انه كان يصبغ ثيابه
ويدھن بالزعفران فقيل له لم تصبغ ھذا بالزعفران قال ألني رأيته أحب االصباغ إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يدھن
ويصبغ به ثيابه صحيح وھذا إسناد حسن مكرر سندا ومتنا
 - 6097حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا فليح عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أخر ليلة العشاء حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا وإنما حبسنا لوفد جاءه ثم خرج فقال ليس أحد ينتظر الصالة
غيركم إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 6098حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج ثنا فليح عن نافع عن بن عمر ان رجال العن امرأته في زمن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم وانتفي من ولدھا ففرق النبي صلى ﷲ عليه و سلم بينھما والحق الولد بالمرأة إسناده حسن
 - 6099حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج ثنا فليح عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أراني في
المنام عند الكعبة فرأيت رجال آدم كأحسن ما ترى من الرجال له لمة قد رجلت ولمته تقطر ماء واضعا يده على عواتق
رجلين يطوف بالبيت رجل الشعر فقلت من ھذا فقالوا المسيح بن مريم ثم رأيت رجال جعدا قططا أعور عين اليمنى كأن عينه
عنبة طافية كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على عواتق رجلين يطوف بالبيت فقلت من ھذا فقالوا ھذا
المسيح الدجال صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6100حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا كثير بن ھشام ثنا جعفر بن برقان ثنا الزھري عن سالم عن أبيه قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ما حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت ثالثا اال ووصيته عنده مكتوبة قال عبد ﷲ فما بت ليلة منذ
سمعتھا اال ووصيتي عندي مكتوبة صحيح
 - 6101حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمر وقال ثنا زائدة عن األعمش ثنا مجاھد قال قال عبد ﷲ بن عمر قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ائذنوا للنساء إلى المسجد بالليل قال فقال بن لعبد ﷲ بن عمر وﷲ ال نأذن لھن يتخذن ذلك
دغال لحاجتھن قال فانتھره عبد ﷲ قال أف لك أقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وتقول ال أفعل إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6102حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن عبد ﷲ بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال لرجل فعلت كذا قال ال وﷲ الذي ال إله اال ھو ما فعلت قال فقال له جبريل صلى ﷲ عليه و سلم قد فعل ولكن ﷲ
تعالى غفر له بقول ال إله اال ﷲ قال حماد لم يسمع ھذا من بن عمر بينھما رجل يعني ثابتا إسناده ضعيف النقطاعه
 - 6103حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
حلف الرجل فقال ان شاء ﷲ فھو بالخيار ان شاء فليمض وان شاء فليترك إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا
ومتنا
 - 6104حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة وعبد الوارث عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 6105حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة حدثنا بكر بن عبد ﷲ وبشر بن عائذ الھذلي كالھما عن عبد ﷲ
بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إنما يلبس الحرير من ال خالق له إسناده من جھة بكر بن عبد ﷲ صحيح على
شرط الشيخين
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 - 6106حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا سليمان األعمش عن مجاھد عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من استعاذ با فأعيذوه ومن سألكم فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أتى عليكم معروف فكافؤه فإن لم تجدوا
ما تكافؤنه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 6107حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن بن عمر قال كان للنبي صلى ﷲ عليه و
سلم خاتم من ذھب وكان يجعل فصه في باطن يده فطرحه ذات يوم فطرح الناس خواتيمھم ثم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم
به وال يلبسه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6108حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ائتوا الدعوة إذا دعيتم إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 6109حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا موسى بن عقبة حدثني سالم انه سمع عبد ﷲ بن عمر قال كانت
يمين رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم التي يحلف بھا ال ومقلب القلوب إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 6110حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب حدثني موسى بن عقبة أخبرني سالم انه سمع عبد ﷲ يحدث عن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح وذلك قبل ان ينزل على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
الوحي فقدم إليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سفرة فيھا لحم فأبى ان يأكل منھا وقال انى ال آكل مما تذبحون على أنصابكم
وال آكل اال مما ذكر اسم ﷲ عليه وحدث ھذا عبد ﷲ عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6111حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة عن أبي الصديق عن بن عمر قال ھمام في كتابي قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم ﷲ وعلى سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مكرر سندا
ومتنا
 - 6112حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا عفان ثنا محمد بن الحرث الحارثي حدثني محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن
عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن
يدخل بيته فإنه مغفور له إسناده ضعيف جدا مكرر سندا ومتنا
 - 6113حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا يعقوب ثنا أبى عن الوليد بن كثير عن قطن بن وھب بن عويمر بن األجدع عمن حدثه
عن سالم بن عبد ﷲ بن عمر انه سمعه يقول حدثني عبد ﷲ بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ثالثة قد حرم ﷲ
تبارك وتعالى عليھم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أھله الخبث صحيح وھذا سند ضعيف لجھالة راويه عن
سالم
 - 6114حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا على بن عاصم عن يونس بن عبيد أنا الحسن عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ما تجرع عبد جرعة أفضل عند ﷲ عز و جل من جرعة غيظ يكظمھا ابتغاء وجه ﷲ تعالى صحيح
 - 6115حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا شجاع بن الوليد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم حلق رأسه في حجة الوداع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6116حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ما تجرع عبد جرعة أفضل عند ﷲ عز و جل من جرعة غيظ يكظمھا ابتغاء وجه ﷲ تعالى ھذا ملفق من سند
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 - 6117حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال يأكلن أحدكم بشماله وال يشربن بھا فإن الشيطان يأكل بھا ويشرب بھا قال وزاد نافع وال يأخذن بھا وال يعطين
بھا صحيح
 - 6118حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا محمد بن يزيد الواسطي عن عبد الحميد بن جعفر األنصاري عن نافع عن بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه كان يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه إسناده صحيح
 - 6119حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا محمد بن عبيد ثنا عبد الملك يعنى بن أبى سليمان عن أنس بن سيرين عن بن عمر قال
سألته عن امرأته التي طلق على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال طلقتھا وھى حائض فذكرت ذلك لعمر فذكره عمر
للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم مره فليراجعھا إذا طھرت طلقھا في طھرھا للسنة قال ففعلت قال
أنس فسألته ھل اعتددت بالتي طلقتھا وھى حائض قال ومالي ال اعتد بھا ان كنت عجزت واستحمقت إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان فمن رجال مسلم
 - 6120حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عمرو يعنى بن يحيى عن سعيد بن يسار عن عبد ﷲ بن
عمر قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على حمار وھو متوجه إلى خيبر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6121حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا محمد بن يزيد عن عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال يزال ھذا األمر في قريش ما بقى في الناس اثنان إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد
بن يزيد
 - 6122حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا عبد الوھاب بن عطاء أنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كان أحب األسماء إلى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عبد ﷲ وعبد الرحمن صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ وھو ابن عمر
 - 6123حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا مكي بن إبراھيم ثنا حنظلة سمعت سالم بن عبد ﷲ يقول سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من جر ثوبه خيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6124حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا عبيد بن أبى قرة ثنا سليمان يعنى بن بالل عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة ان يناله العدو صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6125حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا عبد الوھاب بن عطاء ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه
و سلم نھى عن الوصال فقيل له انك تواصل يا رسول ﷲ قال انى لست كھيئتكم انى أطعم وأسقى إسناده قوي رجاله ثقات
رجال الشيخين غير عبد الوھاب بن عطاء فمن رجال مسلم
 - 6126حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا عبيدة بن حميد عن منصور بن المعتمر عن مجاھد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير
المسجد فإذا نحن بعبد ﷲ بن عمر فجالسناه قال فإذا رجال يصلون الضحى فقلنا يا أبا عبد الرحمن ما ھذه الصالة فقال بدعة
فقلنا له كم اعتمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أربعا إحداھن في رجب قال فاستحيينا ان نرد عليه قال فسمعنا استنان
أم المؤمنين عائشة فقال لھا عروة بن الزبير يا أم المؤمنين اال تسمعي ما يقول أبو عبد الرحمن يقول اعتمر رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أربعا إحداھن في رجب فقالت يرحم ﷲ أبا عبد الرحمن أما انه لم يعتمر عمرة اال وھو شاھدھا وما اعتمر
شيئا في رجب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6127حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبيدة ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل يدعي صدوع وفي نسخة صدقة
عن بن عمر قال اعتكف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في العشر األواخر قال فبنى له بيت من سعف قال فاخرج رأسه منه
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ذات ليلة فقال أيھا الناس إن المصلي إذا صلى فإنه يناجي ربه تبارك وتعالى فليعلم بما يناجيه وال يجھر بعضكم على بعض
صحيح
 - 6128حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبيدة بن حميد حدثني عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يصلي فيعرض البعير بينه وبين القبلة وقال عبيد ﷲ سألت نافعا فقلت إذا ذھبت اإلبل كيف كان يصنع بن عمر
قال كان يعرض مؤخرة الرحل بينه وبين القبلة إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيدة بن
حميد فمن رجال البخاري
 - 6129حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبيدة بن حميد حدثني األسود بن قيس عن سعيد بن عمرو القرشي ان عبد ﷲ بن عمر
حدثھم عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال انا أمة أمية ال نحسب وال نكتب وان الشھر ھكذا وھكذا وھكذا ثم نقص واحدة
في الثالثة إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيدة بن حميد المعروف بالحذاء فمن رجال
البخاري
 - 6130حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا أبى عن بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر قال غدا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وھي منزل اإلمام الذي
كان ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صالة الظھر راح رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مھجرا فجمع بين الظھر والعصر ثم
خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة إسناده حسن
 - 6131حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني نافع عن عبد ﷲ بن عمر انه كان يحب إذا
استطاع ان يصلي الظھر بمنى من يوم التروية وذلك ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى الظھر بمنى صحيح لغيره
وھذا إسناد حسن
 - 6132حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم صلى حين أقبل من حجته قافال في تلك البطحاء قال ثم دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المدينة فأناخ على باب
مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته قال نافع فكان عبد ﷲ بن عمر كذلك يصنع إسناده حسن
 - 6133حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن شھاب عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر قال سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من األمم كما بين صالة العصر إلى غروب الشمس
أوتي أھل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النھار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أھل اإلنجيل اإلنجيل فعملوا
إلى صالة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال
أھل الكتابين أي ربنا لم أعطيت ھؤالء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عمال منھم قال ﷲ تعالى ھل
ظلمتكم من أجوركم من شيء قالوا ال قال فھو فضلي أوتيه من أشاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6134حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر قال كان رجل من األنصار ال
يزال يغبن في البيوع وكانت في لسانه لوثة فشكا إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما يلقي من الغبن فقال له رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا أنت بايعت فقل ال خالبة قال يقول بن عمر فوﷲ لكأني أسمعه يبايع ويقول ال خالبة يلجلج بلسانه
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6135حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني نافع مولى عبد ﷲ بن
عمر ان عبد ﷲ بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على
بيعه صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 6136حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عمر بن حسين بن عبد ﷲ مولى آل حاطب عن نافع
مولى عبد ﷲ بن عمر عن عبد ﷲ بن عمر قال توفى عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن
حارثة بن األوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد ﷲ وھما خاالي قال فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة
عثمان بن مظعون فزوجنيھا ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمھا فارغبھا في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى ھوى
أمھا فأبيا حتى ارتفع أمرھما إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال قدامة بن مظعون يا رسول ﷲ ابنة أخي أوصى بھا الي
فزوجتھا بن عمتھا عبد ﷲ بن عمر فلم أقصر بھا في الصالح وال في الكفاءة ولكنھا امرأة وإنما حطت إلى ھوى أمھا قال
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھي يتيمة وال تنكح اال بإذنھا قال فانتزعت وﷲ منى بعد ان ملكتھا فزوجوھا المغيرة بن
شعبة إسناده حسن
 - 6137حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح ثنا نافع ان عبد ﷲ أخبره ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال على المنبر غفار غفر ﷲ لھا واسلم سالمھا ﷲ وعصية عصت ﷲ ورسوله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6138حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح ثنا نافع ان عبد ﷲ بن عمر قال ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم قال يدخل أھل الجنة الجنة قال أبي وحدثناه سعد قال يدخل ﷲ أھل الجنة الجنة وأھل النار النار ثم يقوم مؤذن بينھم
فيقول يا أھل الجنة ال موت ويا أھل النار ال موت كل خالد فيما ھو فيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6139حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح ثنا نافع ان عبد ﷲ أخبره ان المسجد كان على عھد رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه
في عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره
بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6140حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب حدثني بن أخي بن شھاب عن عمه محمد بن مسلم أخبرني سالم بن عبد ﷲ عن
عبد ﷲ بن عمر قال ان مھل أھل المدينة ذو الحليفة ومھل أھل الشام مھيعة وھى الجحفة ومھل أھل نجد قرن قال سالم
سمعت عبد ﷲ يقول سمعت ھؤالء الكلمات من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صحيح وھذا إسناد جيد
 - 6141حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب أخبرني بن أخي بن شھاب عن عمه أنا سالم بن عبد ﷲ ان عبد ﷲ بن عمر قال
طلقت امرأتي وھى حائض فذكر عمر ذلك لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال فتغيظ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم قال
ليراجعھا حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتھا التي طلقھا فيھا فإن بدا له أن يطلقھا فليطلقھا طاھرا من حيضتھا قبل أن
يمسھا فذلك الطالق للعدة كما أمر ﷲ تعالى وكان عبد ﷲ طلقھا تطليقة فحسبت من طالقھا وراجعھا عبد ﷲ كما أمره صحيح
وھذا إسناد جيد
 - 6142حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب حدثني حمزة بن عبد ﷲ بن عمر انه سمع عبد
ﷲ بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينا انا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى انى ألرى الري يخرج من
أطرافي فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب فقال من حوله فما أولت ذلك يا رسول ﷲ قال العلم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6143حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم يحدث بينما أنا نائم رأيتني أتيت بقدح فذكره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6144حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح ثنا نافع عن عبد ﷲ بن عمر قال قام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم فذكر المسيح الدجال فقال ان ﷲ تعالى ليس بأعور أال ان المسيح الدجال أعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية
إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6145حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح حدثني نافع أن عبد ﷲ بن عمر أخبره قال اطلع رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم على أھل القليب ببدر ثم ناداھم فقال يا أھل القليب ھل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال أناس من أصحابه
يا رسول ﷲ أتنادي ناسا أمواتا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أنتم بأسمع لما قلت منھم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6146حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب حدثني بن أخي بن شھاب عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد ﷲ بن عمر عن
عبد ﷲ بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يھل وھو ملبد يقول لبيك اللھم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ان
الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك قال وسمعت عمر بن الخطاب يھل بإھالل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ويزيد فيھا
لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل صحيح وھذا إسناد جيد
 - 6147حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب حدثني بن أخي بن شھاب عن عمه أخبرني سالم بن عبد ﷲ أن عبد ﷲ بن عمر
أخبره أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال تقاتلكم يھود فتسلطون عليھم حتى يقول الحجر يا مسلم ھذا يھودي ورائي
فاقتله صحيح وھذا إسناد جيد
 - 6148حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شھاب عن عمه أخبرني سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر
قال صلى لنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم العشاء وھى التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم
ھذه فإن رأس مائة سنة منھا ال يبقى ممن ھو اليوم على ظھر األرض أحد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 6149حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ثنا أبي عن جبلة بن سحيم عن بن عمر قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أكل أحدكم مع صاحبه فال يقرنن حتى يستأمره يعني التمر إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عبدالملك فمن رجال مسلم
 - 6150حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن عبد الملك ثنا أبي عن جبلة عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من جر ثوبه خيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6151حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون انا عبد الملك عن أنس بن سيرين قال كنت مع بن عمر بعرفات فلما
كان حين راح رحت معه حتى أتى اإلمام فصلى معه األولى والعصر ثم وقف معه وأنا وأصحاب لي حتى أفاض اإلمام
فأفضنا معه حتى انتھينا إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي فقال غالمه الذي يمسك
راحلته انه ليس يريد الصالة ولكنه ذكر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم لما انتھى إلى ھذا المكان قضى حاجته فھو يحب أن
يقضي حاجته إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6152حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا عبد الملك عن مسلم بن يناق قال كنت مع عبد ﷲ بن عمر في
مجلس بني عبد ﷲ بمكة فمر علينا فتى مسبل إزاره فقال ھلم يا فتى فأتاه فقال من أنت قال أنا أحد بني بكر بن سعد قال أتحب
أن ينظر ﷲ إليك يوم القيامة قال نعم قال فارفع إزارك إذا فإني سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول بأذني ھاتين
وأھوى بأصبعيه إلى أذنيه يقول من جر إزاره ال يريد به اال الخيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 6153حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا أيوب عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم كان إذا قعد يتشھد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثالثا وخمسين
ودعا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
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 - 6154حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاھد عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ما من أيام أعظم عند ﷲ وال أحب إليه العمل فيھن من ھذه األيام العشر فأكثروا فيھن من التھليل والتكبير
والتحميد صحيح
 - 6155حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عاصم بن خالد ثنا شعيب بن أبي حمزة وأبو اليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة عن
الزھري حدثني سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يسبح وھو على ظھر راحلته ال
يبالي حيث كان وجھه ويومئ برأسه إيماء وكان بن عمر يفعل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6156حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا األوزاعي أخبرني عبدة بن أبي لبابة عن عبد ﷲ بن عمر قال أخذ
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ببعض جسدي فقال اعبد ﷲ كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6157حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا األوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد ﷲ بن عمر أن
عمر بن الخطاب سأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أينام أحدنا وھو جنب قال نعم ويتوضأ إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6158حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا األوزاعي ثنا المطلب بن عبد ﷲ بن المطلب المخزومي أن عبد ﷲ بن
عمر كان يتوضأ ثالثا ثالثا ويسند ذلك إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم إسناده ضعيف وروي موقوفا وھو أصح
 - 6159حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا األوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم صلى صالة الخوف بإحدى الطائفتين ركع ركعة وسجدتين والطائفة األخرى مواجھة العدو ثم انصرفت الطائفة
التي مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم وأقبلت الطائفة األخرى فصلى بھا النبي صلى ﷲ عليه و سلم ركعة وسجدتين ثم سلم
النبي صلى ﷲ عليه و سلم ثم قام كل رجل من الطائفتين فركع لنفسه ركعة وسجدتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6160حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قاال ثنا بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن
نفير عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إسناده حسن
 - 6161حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان عن شريح بن عبيد الحضرمي انه سمع الزبير بن الوليد يحدث
عن عبد ﷲ بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك ﷲ
أعوذ با من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك أعوذ با من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن
شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد إسناده ضعيف
 - 6162حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا عمرو بن عمر وأبو عثمان األحموسي حدثني المخارق بن أبي المخارق
عن عبد ﷲ بن عمر انه سمعه يقول ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج
وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكوابه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدھا أبدا أول الناس عليه
ورودا صعاليك المھاجرين قال قائل ومن ھم يا رسول ﷲ قال الشعثة رؤوسھم الشحبة وجوھھم الدنسة ثيابھم ال يفتح لھم
السدد وال ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليھم وال يأخذون الذي لھم صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6163حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا الحكم بن نافع ثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن األعرج عن
أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر ويفتتح الصالة وحين يركع وحين يسجد
صحيح دون رفع اليدين عند السجود وھذا إسناد ضعيف
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 - 6164حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الحكم بن نافع ثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن نافع عن بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثل ذلك صحيح دون رفع اليدين عند السجود وھذا إسناد ضعيف
 - 6165حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الحكم بن نافع ثنا أبو بكر يعني بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال قال عبد ﷲ بن
عمر أمرني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان آتيه بمدية وھى الشفرة فأتيته بھا فأرسل بھا فأرھفت ثم أعطانيھا وقال أغد
على بھا ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيھا زقاق خمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك
الزقاق بحضرته ثم أعطانيھا وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني وأمرني أن آتي األسواق كلھا فال
أجد فيھا زق خمر إال شققته ففعلت فلم أترك في أسواقھا زقا إال شققته حسن
 - 6166حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عياش ثنا محمد بن مطرف ثنا زيد بن أسلم انه قال ان عبد ﷲ بن عمر أتى بن
مطيع فقال اطرحوا ألبي عبد الرحمن وسادة فقال ما جئت ألجلس عندك ولكن جئت أخبرك ما سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم سمعته يقول من نزع يدا من طاعة أو فارق الجماعة مات ميتة الجاھلية صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير
علي بن عياش فمن رجال البخاري
 - 6167حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عياش ثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد أخبرني صالح بن كيسان
أن إسماعيل بن محمد أخبره أن نافعا أخبره عن عبد ﷲ بن عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إنما يحسد من
يحسد أو كما شاء ﷲ ان يقول على خصلتين رجل أعطاه ﷲ تعالى القرآن فھو يقوم به أناء الليل والنھار ورجل أعطاه ﷲ ماال
فھو ينفقه حديث قوي
 - 6168حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا عبد ﷲ بن سالم حدثني العالء بن عتبة الحمصي أو اليحصبي عن عمير
بن ھانئ العنسي سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول كنا عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قعودا فذكر الفتن فأكثر ذكرھا حتى
ذكر فتنة األحالس فقال قائل يا رسول ﷲ وما فتنة األحالس قال ھي فتنة ھرب وحرب ثم فتنة السراء دخلھا أو دخنھا من
تحت قدمي رجل من أھل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما ولي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم
فتنة الدھيماء ال تدع أحدا من ھذه األمة اال لطمته لطمة فإذا قيل انقطعت تمادت يصبح الرجل فيھا مؤمنا ويمسي كافرا حتى
يصير الناس الي فسطاطين فسطاط إيمان ال نفاق فيه وفسطاط نفاق ال إيمان فيه إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد
رجاله ثقات رجال الصحيح غير العالء بن عتبة فقد روى له أبو داود  4242ھذا الحديث ووثقه ابن معين والعجلي وقال أبو
حاتم  :شيخ صالح الحديث وذكره ابن حبان وابن شاھين في الثقات
 - 6169حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا عبد ﷲ بن العالء يعني بن زبر حدثني سالم بن عبد ﷲ عن أبيه عبد ﷲ
بن عمر قال سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كيف صالة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة إسناده
صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن العالء فمن رجال البخاري
 - 6170حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن يحيى الدمشقي ثنا عبد ﷲ بن العالء سمعت سالم بن عبد ﷲ يقول سمعت عبد
ﷲ بن عمر يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة توتر لك صالتك
قال وكان عبد ﷲ يوتر بواحدة إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير زيد بن يحيى الدمشقي فمن رجال أبي داود
والنسائي وابن ماجة وھو ثقة
 - 6171حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن يحيى الدمشقي ثنا عبد ﷲ بن العال سمعت سالم بن عبد ﷲ يقول سمعت عبد ﷲ
بن عمر يقول كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يأمر بقتل الكالب إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6172حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن بحر ثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع ان عبد ﷲ بن عمر كان
يقول قد كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعتكف العشر األواخر من رمضان إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
غير علي بن بحر
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 - 6173حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا إسماعيل بن عمر حدثني كثير يعني بن زيد عن المطلب بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن
عمر انه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه فقال له رجل عنده يا أبا عبد
الرحمن قد وقفت معي مرارا لم تصنع ھذا فقال ذكرت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو واقف بمكاني ھذا فقال أيھا الناس
انه لم يبق من دنياكم فيما مضى منھا اال كما بقى من يومكم ھذا فيما مضى منه صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6174حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر ثنا مالك يعني بن أنس عن قطن بن وھب عن يحنس ان موالة البن
عمر أتته فقالت عليك السالم يا أبا عبد الرحمن قال وما شأنك قالت أردت الخروج إلى الريف فقال لھا اقعدي فإني سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يصبر على ألوائھا وشدتھا أحد إال كنت له شھيدا أو شفيعا يوم القيامة إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 6175حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شھاب عن عمه حدثني سالم بن عبد ﷲ ان عبد ﷲ قال كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام إلى الصالة يرفع يديه حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر ثم إذا أراد ان يركع رفعھما حتى
يكونا حذو منكبيه كبر وھما كذلك ركع ثم إذا أراد ان يرفع صلبه رفعھما حتى يكونا حذو منكبيه قال سمع ﷲ لمن حمده ثم
يسجد وال يرفع يديه في السجود ويرفعھما في كل ركعة وتكبيرة كبرھا قبل الركوع حتى تنقضي صالته صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 6176حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شھاب عن عمه أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد
ﷲ بن عمر أخبره ان رجال سأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن صالة الليل فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة
الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة صحيح
 - 6177حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا بن أخي بن شھاب عن عمه أخبرني سالم بن عبد ﷲ ان عبد ﷲ بن عمر قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من فاته العصر فكأنما وتر أھله وماله صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6178حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن أبي بكر ثنا زھير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع مولى عبد ﷲ بن
عمر عن عبد ﷲ بن عمر انه سمع نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أن آدم صلى ﷲ عليه و سلم لما أھبطه ﷲ تعالى إلى
األرض قالت المالئكة أي رب } أتجعل فيھا من يفسد فيھا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ال
تعلمون { قالوا ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال ﷲ تعالى للمالئكة ھلموا ملكين من المالئكة حتى يھبط بھما إلى األرض
فننظر كيف يعمالن قالوا ربنا ھاروت وماروت فاھبطا إلى األرض ومثلت لھما الزھرة امرأة من أحسن البشر فجاءتھما
فسأالھا نفسھا فقالت ال وﷲ حتى تكلما بھذه الكلمة من اإلشراك فقاال وﷲ ال نشرك با أبدا فذھبت عنھما ثم رجعت بصبي
تحمله فسأالھا نفسھا فقالت ال وﷲ حتى تقتال ھذا الصبي فقاال وﷲ ال نقتله أبدا فذھبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسأالھا
نفسھا قالت ال وﷲ حتى تشربا ھذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليھا وقتال الصبي لما أفاقا قالت المرأة وﷲ ما تركتما شيئا مما
أبيتماه علي إال قد فعلتما حين سكرتما فخيرا بين عذاب الدنيا واآلخرة فاختارا عذاب الدنيا إسناده ضعيف ومتنه باطل
 - 6179حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب بن إبراھيم بن سعد ثنا عبد العزيز بن عبد المطلب عن موسى بن عقبة عن نافع
عن عبد ﷲ بن عمر انه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل مسكر حرام وكل مسكر خمر إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن المطلب فمن رجال مسلم
 - 6180حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا عاصم بن محمد يعني بن زيد بن عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر
بن محمد عن عبد ﷲ بن يسار مولى بن عمر قال أشھد لقد سمعت سالما يقول قال عبد ﷲ رضي ﷲ عنه قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ثالث ال يدخلون الجنة وال ينظر ﷲ إليھم يوم القيامة العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبھة بالرجال والديوث
وثالثة ال ينظر ﷲ إليھم يوم القيامة العاق والديه والمدمن الخمر والمنان بما أعطى إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
غير عبدﷲ بن يسار
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 - 6181حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن نافع عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان امامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح فيه أباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لم
يظمأ بعدھا أبدا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6182حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن سالم عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الميت يعذب ببكاء الحي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6183حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد بن زيد أو سالم عن عبد
ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنما الحمى شيء من فيح جھنم فأبردوھا بالماء إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6184حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن القاسم بن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ
بن عمر سمعت سالما يقول قال عبد ﷲ بن عمر قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يأكلن أحدكم بشماله وال يشربن بھا
فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بھا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6185حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثني يعقوب ثنا عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد عن محمد بن زيد يعني أبا عمر
بن محمد قال قال عبد ﷲ بن عمر كنا نحدث بحجة الوداع وال ندري انه الوداع من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلما كان
في حجة الوداع خطب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره ثم قال ما بعث ﷲ من نبي اال قد
أنذره أمته لقد أنذره نوح صلى ﷲ عليه و سلم أمته والنبيون عليھم الصالة والسالم من بعده اال ما خفي عليكم من شأنه فال
يخفين عليكم ان ربكم ليس بأعور اال ما خفي عليكم من شأنه فال يخفين عليكم ان ربكم ليس بأعور إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6186حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب أخبرني سالم بن عبد ﷲ ان عبد ﷲ بن عمر
قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول تقاتلكم يھود فتسلطون عليھم حتى يقول الحجر يا مسلم ھذا يھودي ورائي
فاقتله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6187حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني نافع مولى عبد ﷲ بن عمر عن عبد ﷲ بن
عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه إلى غيره ضعيف
مرفوعا والصحيح وقفه
 - 6188حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني الزھري عن سالم بن عبد ﷲ عن أبيه انه
حدثه انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينھي الناس ان يأكلوا لحوم نسكھم فوق ثالثة أيام صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6189حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن إبراھيم بن الحرث عن أبي سلمة بن عبد
الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار كالھما حدثه عن عبد ﷲ بن عمر قال ولقد كنت معھما في المجلس ولكني كنت صغيرا
فلم أحفظ الحديث قاال سأله رجل عن الوتر فذكر الحديث وقال ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمر ان تجعل آخر صالة
الليل الوتر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6190حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر انه كان إذا سئل عن الوتر قال
أما أنا فلو أوترت قبل ان أنام ثم أردت ان أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وترى ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت
صالتي أوترت بواحدة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمر ان يجعل آخر صالة الليل الوتر مرفوعه صحيح وھذا إسناد
حسن
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 - 6191حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر قال حدثھم ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم كان يبعث عليھم إذا ابتاعوا من الركبان األطعمة من يمنعھم ان يتبايعوھا حتى يؤوا إلى رحالھم إسناده حسن
 - 6192حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال وقت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألھل اليمن يلملم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6193حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كل بيعين ال بيع بينھما حتى يتفرقا اال بيع الخيار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6194حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا مالك يعني بن مغول عن أبي حنظلة قال سألت بن عمر عن صالة
السفر فقال ركعتين قال قلت فأين قول ﷲ تبارك وتعالى } فإن خفتم { ونحن آمنون قال سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو
قال كذاك سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صحيح لغيره وھذا إسناد محتمل للتحسين
 - 6195حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد ﷲ ثنا أبو شعبة الطحان جار األعمش عن أبي الربيع
قال كنت مع بن عمر في جنازة فسمع صوت إنسان يصيح فبعث إليه فاسكته فقلت يا أبا عبد الرحمن لم أسكته قال انه يتأذى
به الميت حتى يدخل قبره فقلت له إني أصلي معك الصبح ثم التفت فال أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر قال كذا رأيت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي وأحببت ان أصليھا كما رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصليھا إسناده ضعيف
 - 6196حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس ثنا أبو أويس عن الزھري ان سالم بن عبد ﷲ وحمزة بن عبد ﷲ
بن عمر حدثاه عن أبيھما انه حدثھما انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول الشؤم في الفرس والدار والمرأة صحيح
 - 6197حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبيد ﷲ بن محمد التيمي أنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد أبي الخطاب عن نافع عن
بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن شربھا فاجلدوه فإن شربھا فاجلدوه فقال في
الرابعة أو الخامسة فاقتلوه إسناده ضعيف  ...وجاء بإسناد صحيح أنه يقتل في الرابعة عند النسائي 313 / 8
 - 6198حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم أسلم سالمھا ﷲ وغفار غفر ﷲ لھا وعصية عصت ﷲ ورسوله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6199حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن يحيى بن إسماعيل بن جرير عن
قزعة قال أرسلني بن عمر في حاجة فقال تعال حتى أودعك كما ودعني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأرسلني في حاجة
له فقال استودع ﷲ دينك وأمانتك وخواتيم عملك صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 6200حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن كناسة ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال أتى عبد ﷲ بن عمر عبد ﷲ بن
الزبير فقال يا بن الزبير إياك واإللحاد في حرم ﷲ تبارك وتعالى فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إنه سيلحد
فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت قال فانظر ال تكونه رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن
كناسة روى له النسائي ووثقه علي بن المديني ويعقوب بن شيبة وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم  :كان صاحب
أخبار يكتب حديثه وال يحتج به
وسيأتي من حديث عبد ﷲ بن عمرو بن العاص وھو الصواب
 - 6201حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن األعمش عن مجاھد عن بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يغفر ﷲ للمؤذن مد صوته ويشھد له كل رطب ويابس سمع صوته صحيح وھذا إسناد قوي
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 - 6202حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية ثنا زائدة عن األعمش عن رجل عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال يغفر ﷲ للمؤذن منتھى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمع صوته إسناده ضعيف إلبھام الراوي عن ابن عمر وبقية
رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 6203حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الھاشمي أنبأنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني موسى بن عقبة عن
سالم بن عبد ﷲ بن عمر عن أبيه ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من جر ثوبه خيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة فقال أبو
بكر ان أحد شقى إزاري يسترخي اال ان أتعاھد ذلك منه فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم انك لست ممن يصنعه خيالء إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الھاشمي فقد روى له أصحاب السنن
 - 6204حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنا عبد ﷲ أنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من جر ثوبه خيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة فذكر معناه إسناده صحيح رجاله
ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق مكرر سندا ومتنا
 - 6205حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا الھاشمي أنا إسماعيل أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد ﷲ
عن أبيه ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم أتى وھو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له انك ببطحاء مباركة فقال
موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد ﷲ ينيخ به يتحرى معرس النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو أسفل من المسجد
الذي في بطن الوادي بينه وبين الطريق إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الھاشمي
 - 6206حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عطاء عن محارب بن دثار عن عبد ﷲ بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال أيھا الناس اتقوا الظلم فإنھا الظلمات يوم القيامة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6207حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا أبو شھاب عن الحجاج عن الزھري عن عبد الرحمن بن ھنيدة عن
بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أنزل ﷲ بقوم عذابا أصاب العذاب من كان بين أظھرھم ثم يبعثھم ﷲ
تعالى على أعمالھم كذا في الكتاب صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 6208حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف أنا عبد ﷲ بن وھب أخبرني أبو صخر عن نافع قال بينما نحن عند
عبد ﷲ بن عمر قعودا جاء رجل فقال إن فالنا يقرأ عليك السالم لرجل من أھل الشام فقال عبد ﷲ بلغني أنه أحدث حدثا فإن
كان كذلك فال تقرأن عليه مني السالم سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف وھو في
الزنديقية والقدرية ضعيف  .أبو صخر ھو حميد بن صخر مختلف فيه وھذا الكالم مما أنكر عليه
 - 6209حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا عبد العزيز بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن دينار عن عبد ﷲ بن عمر
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن الذي ال يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان قال يلزمه أو
يطوقه قال يقول له أنا كنزك أنا كنزك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود فمن
رجال مسلم
 - 6210حدثنا عبد ﷲ ثنا أبي ثنا موسى بن داود ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال
النبي صلى ﷲ عليه و سلم الظلم ظلمات يوم القيامة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6211حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال
صلى ﷲ عليه و سلم وھو في الحجر ال تدخلوا على ھؤالء القوم المعذبين اال أن تكونوا باكين فيصيبكم مثل ما أصابھم
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود فمن رجال مسلم
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 - 6212حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زھير ثنا عمر بن نافع عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمر قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن القزع والقزع أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض شعره إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6213حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن توبة قال قال الشعبي لقد صحبت بن عمر سنة ونصفا
فلم أسمعه يحدث عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اال حديثا واحدا قال كنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأتي بضب
فجعل القوم يأكلون فنادت امرأة من نسائه انه ضب فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كلوا فإنه حالل أو كلوا فال بأس قال
فكف قال فقال إنه ليس بحرام ولكنه ليس من طعامي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6214حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الھاشمي ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد ﷲ بن عمر عن
نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على
كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صحيح وھذا إسناد حسن مكرر سندا ومتنا
 - 6215حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الھاشمي أنا سعيد بن عبد الرحمن عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر
أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزأ من النبوة فمن رأى خيرا فليحمد ﷲ عليه وليذكره
ومن رأى غير ذلك فليستعذ با من شر رؤياه وال يذكرھا فإنھا ال تضره صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6216حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد ﷲ
عن عبد ﷲ بن عمر سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر تفلة أخرجت من
المدينة فأسكنت مھيعة فأولتھا في المنام وباء المدينة ينقله ﷲ تعالى إلى مھيعة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6217حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنا عبد ﷲ بن المبارك أنا معمر عن رجل عن بن عمر عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال تشربوا الكرع ولكن ليشرب أحدكم في كفيه إسناده ضعيف
 - 6218حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنا عبد ﷲ أنا محمد بن عجالن عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر صحيح وھذا إسناد قوي
 - 6219حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد ﷲ قال أخبرنا محمد بن عجالن عن نافع عن بن عمر
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم بمثله صحيح
 - 6220حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنا عبد ﷲ وعتاب ثنا عبد ﷲ أنا أبو الصباح األيلي سمعت يزيد بن أبي
سمية يقول سمعت بن عمر يقول ما قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في اإلزار فھو في القميص إسناده صحيح
 - 6221حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد ﷲ
عن عبد ﷲ بن عمر كان يصلي في السفر صالته بالليل ويوتر راكبا على بعيره ال يبالي حيث وجه بعيره ويذكر ذلك عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال موسى ورأيت سالما يفعل ذلك إسناده حسن
 - 6222حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا نوح بن ميمون انا عبد ﷲ يعني بن عمر العمري عن نافع قال كان بن عمر يرمي جمرة
العقبة على دابته يوم النحر وكان ال يأتي سائرھا بعد ذلك اال ماشيا ذاھبا وراجعا وزعم أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان ال
يأتيھا اال ماشيا ذاھبا وراجعا صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر العمري وبقية رجاله ثقات
 - 6223حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نوح بن ميمون أنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وأبا
بكر وعمر وعثمان رضي ﷲ عنھم نزلوا المحصب صحيح وھذا إسناد ضعيف
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 - 6224حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نوح بن ميمون أنا عبد ﷲ عن موسى عن سالم عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم كان يوتر على راحلته صحيح وھذا سند ضعيف لضعف عبدﷲ العمري وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن
ميمون
 - 6225حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نوح أنا عبد ﷲ عن سعيد المقبري قال رأيت بن عمر يناجي رجال فدخل رجل بينھما
فضرب صدره وقال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا تناجى اثنان فال يدخل بينھما الثالث إال بإذنھما حسن لغيره وھذا
إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر العمري وبقية رجاله ثقات
 - 6226حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد ﷲ يعني بن مبارك قال قال أسامة بن زيد حدثني نافع ان بن عمر
قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو يستن فأعطى أكبر القوم وقال ان جبريل صلى ﷲ عليه و سلم أمرني أن أكبر
إسناده حسن
 - 6227حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع أن عبد ﷲ بن عمر خرج إلى مكة معتمرا في
الفتنة فقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأھل بعمرة من أجل أن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أھل بعمرة عام الحديبية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6228حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال وحدثنا إسحاق ثنا مالك عن
عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال خمس من الدواب من قتلھن وھو محرم فال جناح عليه
العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحدأة إسناداه صحيحان األول على شرط الشيخين والثاني على شرط مسلم
 - 6229حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثناه إسحاق أخبرني مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
خمس من الدواب فذكر مثله إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6230قال أبي وقرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع أيضا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6231حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم دخل الكعبة ھو وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة الحجبي وأغلقھا عليه فمكث فيھا قال عبد ﷲ سألت بالال
حين خرج ماذا صنع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثالثة أعمدة وراءه
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وبينه وبين الجدار ثالثة أذرع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6232حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6233حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن
عمران األنصاري عن أبيه أنه عدل إلى عبد ﷲ بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت ھذه السرحة
قلت أردت ظلھا قال ھل غير ذلك قلت ال ما أنزلني اال ذلك قال عبد ﷲ بن عمر قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كنت
بين األخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن ھنالك واديا يقال له السرر به سرحة سر تحتھا سبعون نبيا إسناده ضعيف
 - 6234حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا عبد ﷲ قال حدثني أبي قال وثنا إسحاق بن عيسى أنا
مالك عن نافع عن عبد ﷲ بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال اللھم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول
ﷲ قال اللھم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول ﷲ قال والمقصرين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6235حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير قال سأل رجل بن عمر وھو يمشي بمنى
فقال نذرت أن أصوم كل يوم ثالثاء أو أربعاء فوافقت ھذا اليوم يوم النحر فما ترى قال أمر ﷲ تعالى بوفاء النذر ونھى
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رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو قال نھينا أن نصوم يوم النحر قال فظن الرجل أنه لم يسمع فقال اني نذرت أن أصوم كل
يوم ثالثاء أو أربعاء فوافقت ھذا اليوم يوم النحر فقال أمر ﷲ بوفاء النذر ونھانا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو قال نھينا
أن نصوم يوم النحر قال فما زاده على ذلك حتى أسند في الجبل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6236حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا يونس عن بن زياد بن جبير قال رأيت بن عمر أتى على رجل قد أناخ
بدنته لينحرھا بمنى فقال ابعثھا قياما مقيدة سنة محمد صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6237حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا زھير عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إنما الناس كإبل مائة ال تكاد تجد فيھا راحلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6238حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا حماد انا طلحة بن عبيد ﷲ بن كريز عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم صلى في البيت بين الساريتين إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6239حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز وأبو كامل قاال ثنا حماد بن سلمة ثنا سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عبد
ﷲ بن عمر قال كنت أبيع اإلبل بالبقيع فأقبض الورق من الدنانير والدنانير من الورق فأتيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو
في بيت حفصة فقلت يا رسول ﷲ رويدك أسألك اني كنت أبيع اإلبل بالبقيع فاقبض ھذه من ھذه وھذه من ھذه فقال ال بأس أن
تأخذھا بسعر يومھا ما لم تفترقا وبينكما شيء إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه
 - 6240حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن عبد ﷲ بن شريك العامري قال سمعت عبد ﷲ بن
عمر وعبد ﷲ بن عباس وعبد ﷲ بن الزبير سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة فقالوا نعم سنة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم تقدم فتطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحل وان كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم ثم تھل بالحج فتكون قد جمعت عمرة
وحجة أو جمع ﷲ لك عمرة وحجة إسناده ضعيف
 - 6241حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن عاصم بن عبد ﷲ بن عاصم عن سالم عن بن عمر ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يصور عبد صورة اال قيل له يوم القيامة أحي ما خلقت صحيح وھذا إسناد ضعيف
لضعف عاصم بن عبيدﷲ
 - 6242حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن مجاھد عن بن عمر قال اعتمر
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مرتين قبل ان يحج فبلغ ذلك عائشة فقالت اعتمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أربع عمر
قد علم بذلك عبد ﷲ بن عمر منھن عمرة مع حجته إسناده ضعيف
 - 6243حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يقول كنا إذا بايعنا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم على السمع والطاعة يلقننا ھو فيما استطعتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6244حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج حدثني شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقھما أو ليقطعھما أسفل من الكعبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6245حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن مھاجر الشامي عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من لبس ثوب شھرة ألبسه ﷲ تبارك وتعالى ثوب مذلة يوم القيامة قال شريك وقد رأيت
مھاجرا وجالسته حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف شريك
 - 6246حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج عن بن جريج وعبد الرزاق أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع بن
عمر يقول قرأ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم } يا أيھا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوھن { في قبل عدتھن إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم
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 - 6247حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثني عقيل عن بن شھاب عن سالم بن عبد ﷲ ان عبد ﷲ بن عمر
قال تمتع النبي صلى ﷲ عليه و سلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأھدى فساق معه الھدى من ذي الحليفة وبدأ رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأھل بالعمرة ثم أھل بالحج وتمتع الناس مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بالعمرة إلى الحج فإن
من الناس من أھدى فساق الھدى ومنھم من لم يھد فلما قدم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال للناس من كان منكم أھدى فإنه
ال يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أھدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليھل
بالحج وليھد فمن لم يجد ھديا فليصم ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أھله وطاف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حين
قدم مكة استلم الركن أول شيء ثم خب ثالثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند
المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر ھديه
يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أھدى
وساق الھدى من الناس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6248حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني عقيل عن بن شھاب عن عروة بن الزبير ان عائشة أخبرته عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6249حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث ثنا عقيل عن بن شھاب عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قام يخطب فقال اال وان الفتنة ھھنا من حيث يطلع قرن الشيطان يعني المشرق إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 6250حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث عن عقيل عن بن شھاب عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ألنفسھم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في
ذلك واجب تعالى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6251حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج وأبو النضر قاال ثنا ليث حدثني نافع عن عبد ﷲ ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم حرق نخل بني النضير وقطع وھى البويرة فأنزل ﷲ تعالى } ما قطعتم من لينة أو تركتموھا { إلى آخر اآلية إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6252حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني عقيل عن بن شھاب انه قال أخبرني سالم بن عبد ﷲ انه سمع عبد
ﷲ بن عمر يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال تمنعوا يعني نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليھا قال بالل بن
عبد ﷲ وﷲ لنمنعھن فأقبل عليه عبد ﷲ حين قال ذلك فسبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6253حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني عقيل بن خالد عن بن شھاب ان سالم بن عبد ﷲ بن عمر أخبره
ان عبد ﷲ بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة وان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يمشي بين يديھا وأبو بكر وعمر
وعثمان رضي ﷲ عنھم رجاله ثقات رجال الشيخين وسلف 4539
 - 6254حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال قرأت على بن جريج حدثني زياد بن سعد ان بن شھاب قال حدثني سالم عن
عبد ﷲ بن عمر انه كان يمشي بين يدي الجنازة وقد كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي ﷲ
عنھم يمشون امامھا رجاله ثقات رجال الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 6255حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مبشر بن إسماعيل ثنا األوزاعي عن الزھري عن سالم عن أبيه قال صليت مع رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة العشاء بمنى ركعتين ومع أبي بكر رضي ﷲ عنه ركعتين ومع عمر رضي ﷲ عنه ركعتين
ومع عثمان رضي ﷲ عنه ركعتين صدرا من خالفته ثم أتمھا بعد عثمان رضي ﷲ عليھم أجمعين إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير مبشر بن إسماعيل
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 - 6256حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون ثنا بن وھب أخبرني يونس عن بن شھاب أخبرني عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عمر
عن أبيه قال صلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بمنى ركعتين فذكره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6257حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا جرير عن صدقة بن يسار سمعت بن عمر يقول وقت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ألھل المدينة ذا الحليفة وألھل الشام الجحفة قال وألھل نجد قرنا وألھل اليمن يلملم قيل له فالعراق قال ال عراق يومئذ إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 6258حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاوس قال قال رجل البن عمر ان أبا ھريرة رضي
ﷲ تعالى عنه يزعم أن الوتر ليس بحتم قال سأل رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن صالة الليل فقال صالة الليل مثنى
مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 6259حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم انا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال خرجت مع بن عمر من منزله فمررنا بفتيان
من قريش قد نصبوا طيرا وھم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلھم فلما رأوا بن عمر تفرقوا فقال بن عمر
من فعل ھذا لعن ﷲ من فعل ھذا ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال لعن ﷲ من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6260حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم أنا منصور وبن عون عن بن سيرين عن بن عمر قال كان تطوع النبي صلى ﷲ
عليه و سلم ركعتين قبل الظھر وركعتين بعدھا وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال وأخبرتني حفصة أنه كان
يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر صحيح
 - 6261حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معتمر عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان
يعرض راحلته ويصلي إليھا إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 6262حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال المصورون يعذبون يوم القيامة فيقال لھم احيوا ما خلقتم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6263حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال دخلت على
النبي صلى ﷲ عليه و سلم وعلى إزار يتقعقع فقال من ھذا قلت عبد ﷲ بن عمر قال ان كنت عبد ﷲ فارفع إزارك فرفعت
إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل أزرته حتى مات إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالرحمن
 - 6264حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا األعمش عن أبي صالح عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا كنتم ثالثة فال يتناجين اثنان دون صاحبھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6265حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحتھا بيده ثم أقبل على الناس فتغيظ عليھم ثم قال ان ﷲ تعالى تلقاء وجه أحدكم في صالته
فال يتنخمن أحدكم قبل وجھه في صالته صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6266حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن نافع أن بن عمر خرج حاجا فاحرم
فوضع رأسه في برد شديد فألقيت عليه برنسا فانتبه فقال ما ألقيت على قلت برنسا قال تلقيه على وقد حدثتك ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نھانا عن لبسه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6267حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معتمر عن عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أتى
الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6268حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال ان حيل بيني وبين البيت فعلنا كما فعلنا
مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت فحلق ورجع وأني اشھدكم أني قد أوجبت عمرة
فذكر الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6269حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال رحم
ﷲ المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول ﷲ قال رحم ﷲ المحلقين فقال في الرابعة والمقصرين إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6270حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
كانوا ثالثة فال يتناجى اثنان دون واحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6271حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال اتخذ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر من بعده ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان رضي ﷲ تعالى عنھم
نقشه محمد رسول ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6272حدثنا عبد ﷲ ثني أبي ثنا بن نمير ثنا حجاج عن عطاء وبن أبي مليكة وعن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم حين دخل مكة استلم الحجر األسود والركن اليماني ولم يستلم غيرھما من األركان صحيح
 - 6273حدثنا عبد ﷲ ثني أبي ثنا بن نمير حدثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
نصح العبد لسيده واحسن عبادة ربه كان له األجر مرتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6274حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
من شرب الخمر في الدنيا لم يشربھا في اآلخرة اال ان يتوب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6275حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا
فنھانا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6276حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ومحمد بن عبيد قاال ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه وال يبيع على بيع أخيه اال بإذنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6277حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ومحمد بن عبيد قاال ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال من حمل علينا السالح فليس منا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6278حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره إال أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 6279حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ومحمد بن عبيد ﷲ قاال ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه قوم قيمة عدل فإن لم يكن له مال
عتق منه ما عتق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6280حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير وحماد بن أسامة قاال ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من كفر أخاه فقد باء بھا أحدھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6281حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا جمع
ﷲ األولين واآلخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء يوم القيامة فقيل ھذه غدرة فالن بن فالن إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6282حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان
تتلقى السلع حتى تدخل األسواق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6283حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع كذا قال أبي كان النساء والرجال يتوضؤون على عھد
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من إناء واحد ويشرعون فيه جميعا صحيح وھذا اإلسناد ظاھره اإلرسال وسلف بأسانيد
متصلة
 - 6284حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ وحماد يعني أبا أسامة قال أخبرني عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه كان إذا خرج خرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس قال بن نمير وإذا دخل
مكة دخل من ثنية العليا ويخرج من ثنية السفلى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6285حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان
يصلي يعني يقرأ السجدة في غير صالة فيسجد ونسجد معه حتى ربما لم يجد أحدنا مكانا يسجد فيه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6286حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان
إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليھا والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذھا األمراء
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6287حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يصلي سبحته حيث توجھت به ناقته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6288حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال أدرك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عمر بن الخطاب وھو في ركب وھو يحلف بأبيه فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم أال ان ﷲ ينھاكم ان تحلفوا بآبائكم فليحلف
حالف با أو ليسكت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6289حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تسافر
المرأة ثالثا اال مع ذي محرم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6290حدثنا عبد ﷲ سمعت أبي يقول قال يحيى بن سعيد ما أنكرت على عبيد ﷲ بن عمر إال حديثا واحدا حديث نافع عن
بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال تسافر امرأة سفرا ثالثا اال مع ذي محرم قال أبي وثناه عبد الرزاق عن العمري
عن نافع عن بن عمر ولم يرفعه إسناده ضعيف لضعف العمري وھو عبدﷲ بن عمر
 - 6291حدثنا عبد ﷲ ثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوم
خيبر عن لحوم الحمر األھلية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6292حدثنا عبد ﷲ ثني أبي ثنا بن نمير انا عبيد ﷲ عن نافع قال أخبرني بن عمر ان أھل الجاھلية كانوا يصومون يوم
عاشوراء وان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صامه والمسلمون قبل ان يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان عاشوراء يوم من أيام ﷲ تعالى فمن شاء صامه ومن شاء تركه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
172

 - 6293حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ أخبرني نافع عن بن عمر أخبره ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قطع في مجن قيمته ثالثة دراھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6294حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن
القزع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6295حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير انا األعمش عن مجاھد قال سأل عروة بن الزبير بن عمر في أي شھر اعتمر
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال في رجب فسمعتنا عائشة فسألھا بن الزبير وأخبرھا بقول بن عمر فقالت يرحم ﷲ أبا عبد
الرحمن ما اعتمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عمرة اال قد شھدھا وما اعتمر عمرة قط اال في ذي الحجة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 6296حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا األعمش عن مجاھد قال قال عبد ﷲ بن عمر قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ائذنوا للنساء في المساجد بالليل فقال بن لعبد ﷲ بن عمر وﷲ لنمنعھن يتخذنه دغال لحوائجھن فقال فعل ﷲ بك وفعل
أقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وتقول ال ندعھن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6297حدثنا عبد ﷲ حدثني بي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قسم
للفرس سھمين وللرجل سھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6298حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ومحمد بن عبيد قاال ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ان مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى ھذه مرة والى ھذه مرة ال تدري أيھما تتبع إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6299حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم واصل
في رمضان فرآه الناس فقيل له انك تواصل فقال اني لست مثلكم اني أطعم واسقي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6300حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ومحمد بن عبيد قاال ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6301حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بن نمير ثنا حنظلة سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوسا قال ان رجال قال لعبد ﷲ
بن عمر أال تغزو قال اني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان اإلسالم بني على خمس شھادة ان ال إله اال ﷲ
وأن محمدا رسول ﷲ وأقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6302حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا حنظلة عن سالم بن عبد ﷲ بن عمر عن بن عمر قال رأيت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يشير بيده يؤم العراق ھا ان الفتنة ھھنا ھا ان الفتنة ھھنا ثالث مرات من حيث يطلع قرن الشيطان
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6303حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا حنظلة سمعت سالما يقول سمعت بن عمر يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لھن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6304حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أخبرنا حنظلة قال ثنا سالم عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لھن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6305حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ثنا إسماعيل عن سالم بن عبد ﷲ عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من صلى على جنازة فله قيراط قالوا يا رسول ﷲ مثل قيراطنا ھذا قال ال بل مثل أحد أو أعظم من أحد صحيح
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 - 6306حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلي ومحمد ابنا عبيد قاال ثنا محمد يعني بن إسحاق قال محمد في حديثه قال حدثني
نافع عن بن عمر قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في يده حصاة يحك بھا نخامة رآھا في القبلة ويقول إذا صلى
أحدكم فال يتنخمن تجاھه فإن العبد إذا صلى فإنما قام يناجي ربه تعالى قال محمد وجاه صحيح وھذا إسناد حسن من أجل
محمد بن إسحاق
 - 6307حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلي ومحمد قاال ثنا محمد يعني بن إسحاق حدثني نافع عن بن عمر قال نھى رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع الغرر وقال ان أھل الجاھلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة
فنھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال محمد بن عبيد في حديثه حبل الحبلة فنھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن ذلك
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6308حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلي ثنا فضيل يعني بن غزوان عن أبي دھقانة عن بن عمر قال كان عند النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أناس فدعا بالال بتمر عنده فجاء بتمر أنكره رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ما ھذا التمر فقال التمر الذي
كان عندنا أبدلنا صاعين بصاع فقال رد علينا تمرنا حسن
 - 6309حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ بن عمر بن حفص عن أبي بكر بن سالم عن أبيه ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان الذي يكذب على يبني له بيت في النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6310حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن نافع وسالم عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم نھى عن أكل لحوم الحمر األھلية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6311حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد يعني بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد ﷲ البارقي عن عبد
ﷲ بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا ركب راحلته كبر ثالثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين
وأنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول اللھم اني أسألك في سفري ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضي اللھم ھون علينا السفر واطو
لنا البعيد اللھم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األھل اللھم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أھلنا وكان إذا رجع إلى أھله قال
آيبون تائبون ان شاء ﷲ عابدون لربنا حامدون إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل
 - 6312حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم بن سعد ثنا بن شھاب قال فحدثني سالم ان عبد ﷲ بن عمر قال
وﷲ ما قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعيسى عليه السالم احمر قط ولكنه قال بينا انا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا
رجل آدم سبط الشعر يھادي بين رجلين ينطف رأسه أو يھراق فقلت من ھذا قالوا ھذا بن مريم قال فذھبت التفت فإذا رجل
احمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قلت من ھذا قالوا ھذا الدجال أقرب من رأيت به شبھا بن
قطن قال بن شھاب رجل من خزاعة من بالمصطلق مات في الجاھلية إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي
كامل
 - 6313حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا بن جريج قال سليمان بن موسى ثنا نافع عن عبد ﷲ بن عمر ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قضى ان الوالء لمن أعتق صحيح
 - 6314حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق انا سفيان عن عبد ﷲ بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن بن عمر قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انھا صالة العشاء فال يغلبنكم األعراب على أسماء صالتكم فإنھم يعتمون عن اإلبل إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن أبي لبيد فمن رجال مسلم
 - 6315حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال كان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم يبعثنا في أطراف المدينة فيأمرنا ان ال ندع كلبا اال قتلناه حتى نقتل الكلب للمرية من أھل البادية إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 6316حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا سفيان عن أبي إسحاق عن النجراني عن بن عمر قال ابتاع رجل من
رجل نخال فلم يخرج تلك السنة شيئا فاجتمعا فاختصما إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم بم
تستحل دراھمه اردد إليه دراھمه وال تسلمن في نخل حتى يبدو صالحه فسألت مسروقا ما صالحه قال يحمار أو يصفار
إسناده ضعيف
 - 6317حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ان نافعا مولى عبد ﷲ حدثه ان عبد
ﷲ بن عمر حدثھم ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثالثة دراھم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 6318حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا سفيان عن األعمش وليث عن مجاھد عن بن عمر قال قال النبي صلى
ﷲ عليه و سلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المسجد فقال له ابنه وﷲ ال نأذن لھن يتخذن ذلك دغال فقال فعل ﷲ بك وفعل ﷲ بك
تسمعني أقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وتقول أنت ال قال ليث ولكن ليخرجن تفالت صحيح
 - 6319حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
كان يخرج بالعنزة معه يوم الفطر واألضحى ألن يركزھا فيصلي إليھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6320حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال الذي تفوته صالة العصر فكأنما وتر أھله وماله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6321حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق انا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ان المؤمن يأكل في معي واحد وان الكافر يأكل في سبعة أمعاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6322حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني بن سلمة انا فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن بن عمر
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم ادھن بزيت غير مقتت وھو محرم إسناده ضعيف
 - 6323حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم ثنا بن شھاب عن سالم عن عبد ﷲ بن عمر قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا رأيتم الھالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير أبي كامل
 - 6324حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم انا بن شھاب ويعقوب قال حدثنا أبي عن بن شھاب عن سالم عن
أبيه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يعقوب سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من فاتته صالة العصر
فكأنما وتر أھله وماله إسناداه صحيحان وھذا إسناد صحيح أبو كامل ثقة وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 6325حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن الجھم بن الجارود عن سالم عن أبيه قال أھدى
عمر بن الخطاب بختية أعطى بھا ثالث مائة دينار فأتي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ أھديت بختية لي
أعطيت بھا ثالث مائة دينار فانحرھا أو اشتري بثمنھا بدنا قال ال ولكن انحرھا إياھا إسناده ضعيف
 - 6326حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حفص بن غياث ثنا ليث قال دخلت على سالم بن عبد ﷲ وھو متكئ على وسادة فيھا
تماثيل طير ووحش فقلت أليس يكره ھذا قال ال إنما يكره ما نصب نصبا حدثني أبي عبد ﷲ بن عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال من صور صورة عذب وقال حفص مرة كلف أن ينفخ فيھا وليس بنافخ المرفوع منه صحيح وإسناده ھنا
ضعيف لضعف ليث
 - 6327حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زھير ثنا أبو إسحاق قال سمعت نافعا يقول قال عبد ﷲ بن عمر سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على المنبر يقول من أتى الجمعة فليغتسل صحيح
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 - 6328حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن بن كليب عن محارب بن دثار قال رأيت بن عمر يرفع
يديه كلما ركع وكلما رفع رأسه من الركوع قال فقلت له ما ھذا قال كان النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام في الركعتين كبر
ورفع يديه إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم
 - 6329حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج وروح قال ثنا بن جريج أخبرني بن طاوس عن أبيه انه سمع
بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد ﷲ بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فذھب عمر
إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فأخبره الخبر فأمره ان يراجعھا قال ولم أسمعه يزيد على ذلك قال روح مره ان يراجعھا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6330حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال كان الرجل في حياة
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا رأي رؤيا قصھا على النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصھا على
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال وكنت غالما شابا عزبا فكنت أنام في المسجد على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
فرأيت في النوم كان ملكين أخذاني فذھبا بي إلى النار فإذا ھي مطوية كطي البئر وإذا لھا قرنان وإذا فيھا ناس قد عرفتھم
فجعلت أقول أعوذ با من النار أعوذ با من النار فلقيھما ملك آخر فقال لي لن تراع فقصصتھا على حفصة فقصتھا حفصة
على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال نعم الرجل عبد ﷲ لو كان يصلي من الليل قال سالم فكان عبد ﷲ ال ينام من الليل
اال قليال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6331حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال اتخذ رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم خاتما من ذھب وصنع فصه من داخل قال فبينا ھو يخطب ذات يوم قال اني كنت صنعت خاتما وكنت ألبسه
وأجعل فصه من داخل وأني وﷲ ال ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6332حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وعبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب
بشماله صحيح
 - 6333حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزھري عن سالم بن عبد ﷲ يرفع الحديث قال
إذا أكل أحدكم فذكر الحديث صحيح
 - 6334حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق سمعت مالك بن أنس وعبيد ﷲ بن عمر يحدثان عن بن شھاب عن أبي بكر
بن عبيد ﷲ عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير أبي بكر بن عبيدﷲ فمن رجال مسلم
 - 6335حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أمر بالمدينة بقتل الكالب فأخبر بامرأة لھا كلب في ناحية المدينة فأرسل إليه فقتل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6336حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عن قتل الجنان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6337حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو نحوه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6338حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون الثالث اال بإذنه فإن ذلك يحزنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6339حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان عمر بن الخطاب رأى
عطاردا يبيع حلة من ديباج فأتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ اني رأيت عطاردا يبيع حلة من ديباج فلو
اشتريتھا فلبستھا للوفود وللعيد وللجمعة فقال إنما يلبس الحرير من ال خالق له حسبته قال في اآلخرة قال ثم أھدى لرسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم حلل من سيراء حرير فأعطي علي بن أبي طالب حلة وأعطي أسامة بن زيد حلة وبعث إلى عمر بن
الخطاب بحلة وقال لعلي شققھا بين النساء خمرا وجاء عمر إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ سمعتك
قلت فيھا ما قلت ثم أرسلت الي بحلة فقال أني لم أرسلھا إليك لتلبسھا ولكن لتبيعھا فأما أسامة فلبسھا فراح فيھا فجعل رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينظر إليه فلما رأي أسامة يحدد إليه الطرف قال يا رسول ﷲ كسوتنيھا قال شققھا بين النساء خمرا أو
كالذي قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6340حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن زيد بن أسلم سمعت بن عمر يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول من جر إزاره من الخيالء لم ينظر ﷲ عز و جل إليه يوم القيامة قال زيد وكان بن عمر يحدث ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم رآه وعليه إزار يتقعقع يعني جديدا فقال من ھذا فقلت انا عبد ﷲ فقال ان كنت عبد ﷲ فارفع إزارك قال
فرفعته قال زد قال فرفعته حتى بلغ نصف الساق قال ثم التفت إلى أبي بكر فقال من جر ثوبه من الخيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم
القيامة فقال أبو بكر انه يسترخي إزاري أحيانا فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم لست منھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6341حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم مر برجل من األنصار وھو يعظ أخاه من الحياء فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دعه فإن الحياء من
اإليمان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6342حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر وأيوب عن نافع عن بن عمر
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أتخذ كلبا اال كلب ماشية أو صيد انتقص من أجره كل يوم قيراطان إسناداه صحيحان
على شرط الشيخين
 - 6343حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يحدث قال بينا أنا نائم رأيتني أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى أني أرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي
عمر بن الخطاب فقالوا فما أولت ذلك يا رسول ﷲ قال العلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6344حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب حدثني حمزة بن عبد ﷲ بن عمر فذكره
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6345حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه أو قريبا من ذلك وإذا ركع رفعھما وإذا رفع رأسه من الركعة رفعھما
وال يفعل ذلك في السجود إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6346حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم حين رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6347حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان يجلس الرجل في الصالة وھو يعتمد على يديه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6348حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم كان إذا جلس في الصالة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي اإلبھام فدعا بھا ويده اليسرى
على ركبتيه باسطھا عليھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6349حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال في صالة الفجر حين رفع رأسه من الركعة قال ربنا ولك الحمد في الركعة اآلخرة ثم قال اللھم العن فالنا
وفالنا دعا على ناس من المنافقين فأنزل ﷲ تعالى } ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6350حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق حدثنا عبد ﷲ بن المبارك انا معمر عن الزھري حدثني سالم عن أبيه
انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة اآلخرة من الفجر يقول اللھم العن فالنا وفالنا
وفالنا بعد ما يقول سمع ﷲ لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل ﷲ تعالى } ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليھم أو يعذبھم
فإنھم ظالمون إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق
 - 6351حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال صلى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم صالة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة األخرى مواجھة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابھم
مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بھم النبي صلى ﷲ عليه و سلم ركعة ثم سلم ثم قضى ھؤالء ركعة وھؤالء ركعة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6352حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال صليت مع رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ركعتين بمنى ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرا من خالفته ثم صالھا أربعا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6353حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن عبد ﷲ بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن
عبد ﷲ انه قال البن عمر نجد صالة الخوف وصالة الحضر في القرآن وال نجد صالة المسافر فقال بن عمر بعث ﷲ نبيه
صلى ﷲ عليه و سلم ونحن أجفى الناس فنصنع كما صنع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده قوي
 - 6354حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6355حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم صالة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6356حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال ثنا بن جريج أخبرني نافع عن بن عمر أخبره عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أو عن عمر قد استيقن نافع القائل قد استيقنت انه أحدھما وما أراه اال عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال يشتمل أحدكم في الصالة اشتمال اليھود ليتوشح من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر ثم
ليصل إسناده صحيح على شرط الشيخين لكن روي مرفوعا وروي موقوفا على عمر ورجح الطحاوي وقفه
 - 6357حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر المعني قاال أنا بن جريج أخبرني نافع ان بن عمر كان يقول كان
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصالة وليس ينادي بھا أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضھم اتخذوا ناقوسا
مثل ناقوس النصارى وقال بعضھم بل قرنا مثل قرن اليھود فقال عمر أوال تبعثون رجال ينادي بالصالة فقال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يا بالل قم فناد بالصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6358حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج أخبرني نافع ان بن عمر كان يقول سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان الذي تفوته صالة العصر فكأنما وتر أھله وماله قلت لنافع حتى تغيب الشمس قال
نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6359حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا بن جريج أخبرني نافع ان بن عمر كان أحيانا يبعثه وھو صائم فيقدم له
عشاؤه وقد نودي صالة المغرب ثم تقام وھو يسمع فال يترك عشاءه وال يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي قال وقد
كان يقول قال نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6360حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيھم عمر بن الخطاب وھو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وھو غالم فلم
يشعر حتى ضرب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ظھره بيده ثم قال أتشھد اني رسول ﷲ فنظر إليه بن صياد فقال أشھد انك
رسول األميين ثم قال بن صياد للنبي صلى ﷲ عليه و سلم أتشھد اني رسول ﷲ فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم آمنت با
وبرسله قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ما يأتيك قال بن صياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم خلط لك
األمر ثم قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم اني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له } يوم تأتي السماء بدخان مبين { فقال بن صياد ھو
الدخ فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم اخسأ فلن تعدو قدرك فقال عمر يا رسول ﷲ ائذن لي فيه فاضرب عنقه فقال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان يكن ھو فلن تسلط عليه وان ال يكن ھو فال خير لك في قتله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6361حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب أخبرني سالم بن عبد ﷲ ان عبد ﷲ بن عمر
قال انطلق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قبل بن صياد فذكره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6362حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب أخبرني سالم بن عبد ﷲ ان عبد ﷲ بن عمر
قال انطلق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ومعه رھط من أصحابه فيھم عمر بن الخطاب حتى وجد بن صياد غالما قد ناھز
الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية فذكر معناه مكررما قبله سندا
 - 6363حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن سالم أو عن غير واحد قال قال بن عمر انطلق
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأبي بن كعب يأتيان النخل التي فيھا بن صياد حتى إذا دخال النخل طفق رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يتقي بجذوع النخل وھو يختل بن صياد ان يسمع من بن صياد شيئا قبل ان يراه وبن صياد مضطجع على فراشه
في قطيفة له فيھا زمزمة قال فرأت أمه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو يتقي بجذوع النخل فقالت أي صاف وھو اسمه
ھذا محمد فثار فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو تركته بين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6364حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزھري أخبرني سالم بن عبد ﷲ سمعت عبد ﷲ بن عمر يقول
انطلق بعد ذلك النبي صلى ﷲ عليه و سلم ھو وأبي بن كعب يؤمان النخل فذكر الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6365حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال قام رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم في الناس فأثنى على ﷲ تعالى بما ھو أھله فذكر الدجال فقال اني ألنذركموه وما من نبي اال قد انذره قومه لقد
انذره نوح صلى ﷲ عليه و سلم قومه ولكن سأقول لكم فيه قوال لم يقله نبي لقومه تعلمون انه أعور وان ﷲ تبارك وتعالى
ليس بأعور إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6366حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال تقاتلكم اليھود فتسلطون عليھم حتى يقول الحجر يا مسلم ھذا يھودي ورائي فاقتله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6367حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر ان يھود بني
النضير وقريظة حاربوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأجلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بني النضير واقر قريظة بعد
ذلك فقتل رجالھم وقسم نساءھم وأوالدھم وأموالھم بين المسلمين اال بعضھم لحقوا برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأمنھم
وأسلموا وأجلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يھود المدينة كلھم بني قينقاع وھم قوم عبد ﷲ بن سالم ويھود بني حارثة وكل
يھودي كان بالمدينة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6368حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر ان عمر بن
الخطاب أجلى اليھود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لما ظھر على خيبر أراد إخراج
اليھود منھا وكانت األرض حين ظھر عليھا تعالى ولرسوله صلى ﷲ عليه و سلم وللمسلمين فأراد إخراج اليھود منھا
فسألت اليھود رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يقرھم بھا على ان يكفوا عملھا ولھم نصف الثمر فقال لھم رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم نقركم بھا على ذلك ما شئنا فقروا بھا حتى أجالھم عمر إلى تيماء وأريحاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6369حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج أخبرني بن شھاب عن سالم بن عبد ﷲ عن بن
عمر عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6370حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن بن جريج وبن بكر قال أنا بن جريج أخبرني بن شھاب عن عبد ﷲ بن
عبيد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال وھو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6371حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج سمعت نافعا يقول إن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه فقلت أنا له يعني بن جريج في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيره
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6372حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج حدثني سليمان بن موسى ثنا نافع ان بن عمر
كان يقول من صلى بالليل فليجعل آخر صالته وترا فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذھبت
كل صالة الليل والوتر فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أوتروا قبل الفجر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6373حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج قال أخبرني نافع ان بن عمر كان يقول من
صلى من الليل فليجعل آخر صالته وترا قبل الصبح كذلك كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يأمرھم إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6374حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا بن جريج أخبرني أبو الزبير ان عليا األزدي أخبره ان بن عمر علمه
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثالثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا ھذا وما
كنا له مقرنين وأنا إلى ربنا لمنقلبون اللھم انا نسألك في سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضي اللھم ھون علينا سفرنا
ھذا وأطوعنا بعده اللھم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األھل اللھم اني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء
المنظر في األھل والمال وإذا رجع قالھن وزاد فيھن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير
 - 6375حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا بن جريج أخبرني نافع قال جمع بن عمر بين الصالتين مرة واحدة
جاءه خبر عن صفية بنت أبي عبيد انھا وجعة فارتحل بعد ان صلى العصر وترك األثقال ثم أسرع السير فسار حتى حانت
صالة المغرب فكلمه رجل من أصحابه فقال الصالة فلم يرجع إليه شيئا ثم كلمه آخر فلم يرجع إليه شيئا ثم كلمه آخر فقال اني
رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا استعجل به السير أخر ھذه الصالة حتى يجمع بين الصالتين إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6376حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عن بيع الثمرة بالتمر وعن بيع الثمرة حتى يبدو صالحھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6377حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا بن جريج حدثني بن شھاب عن صالة الخوف وكيف السنة عن سالم بن
عبد ﷲ ان عبد ﷲ بن عمر كان يحدث انه صالھا مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال فكبر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
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فصف وراءه طائفة منا وأقبلت طائفة على العدو فركع بھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ركعة وسجدتين سجد مثل نصف
صالة الصبح ثم انصرفوا فاقبلوا على العدو فجاءت الطائفة األخرى فصفوا مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم ففعل مثل ذلك ثم
سلم النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6378حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنا شعيب قال سألت الزھري قال أخبرني سالم ان عبد ﷲ بن عمر قال
غزوت مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم غزوة قبل نجد فوازينا العدو وصاففناھم فذكر الحديث إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6379حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال رأيت الناس على عھد
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا ان يبيعه حتى ينقله إلى رحله إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6380حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من باع عبدا فماله للبائع اال ان يشترط المبتاع ومن باع نخال فيھا ثمرة قد أبرت فثمرتھا للبائع اال ان يشترط
المبتاع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6381حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم من حمل علينا السالح فليس منا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6382حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم بن عبد ﷲ عن بن عمر قال بعث النبي
صلى ﷲ عليه و سلم خالد بن الوليد إلى بني أحسبه قال جذيمة فدعاھم إلى اإلسالم فلم يحسنوا أن يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون
صبانا صبانا وجعل خالد بھم أسرا وقتال قال ودفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا أصبح يوما أمر خالد ان يقتل كل رجل منا
أسيره قال بن عمر فقلت وﷲ ال أقتل أسيري وال يقتل رجل من أصحابي أسيره قال فقدموا على النبي صلى ﷲ عليه و سلم
فذكروا له صنيع خالد فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ورفع يديه اللھم اني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 6383حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كانت مخزومية تستعير
المتاع وتجحده فأمر النبي صلى ﷲ عليه و سلم بقطع يدھا صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 6384حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال يوم الحديبية اللھم اغفر للمحلقين فقال رجل وللمقصرين قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم اللھم اغفر للمحلقين حتى قالھا
ثالثا أو أربعا ثم قال وللمقصرين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6385حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال شھدت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم حين أمر برجمھما فلما رجما رأيته يجانئ بيديه عنھا ليقيھا الحجارة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6386حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كنا في سرية فبلغت سھماننا
أحد عشر بعيرا لكل رجل ثم نفلنا بعد ذلك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعيرا بعيرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6387حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر وعن أيوب عن نافع عن بن
عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تمنعوا إماء ﷲ ان يصلين في المسجد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6388حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم يخرج معه يوم الفطر بعنزة فيركزھا بين يديه فيصلي إليھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6389حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر انه حدث ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمر بزكاة الفطر ان تؤدي قبل خروج الناس إلى المصلي وقال مرة إلى الصالة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6390حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر قال قام رجل في المسجد
فنادى من أين نھل يا رسول ﷲ قال يھل مھل أھل المدينة من ذي الحليفة ويھل مھل أھل الشام من الجحفة ويھل مھل أھل
نجد من قرن قال ويزعمون أو يقولون انه قال ويھل مھل أھل اليمن من الملم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6391حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق سمعت عبيد ﷲ بن عمر وعبد العزيز بن أبي رواد يحدثان عن نافع قال
خرج بن عمر يريد الحج زمان نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينھم قتال وأنا نخاف ان يصدوك فقال } لقد
كان لكم في رسول ﷲ أسوة حسنة { إذن أصنع كما صنع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أشھدكم أني قد أوجبت عمرة ثم
خرج حتى إذا كان بظھر البيداء قال ما شأن العمرة والحج إال واحد أشھدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأھدى ھديا
اشتراه بقديد فانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة لم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل
من شيء كان احرم منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ثم رأى ان قد قضى طوافه للحج والعمرة ولطوافه األول ثم قال ھكذا
صنع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن أبي رواد
 - 6392حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزھري عن سالم قال سئل بن عمر عن متعة الحج فأمر بھا
وقال أحلھا ﷲ تعالى وأمر بھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6392قال الزھري وأخبرني سالم أن بن عمر قال العمرة في أشھر الحج تامة تقضي عمل بھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ونزل بھا كتاب ﷲ تعالى إسناده صحيح على شرط الشيخين وھو موصول باإلسناد قبله
 - 6393حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال رأيت بن عمر
يمشي بين الصفا والمروة ثم قال ان مشيت فقد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمشي وان سعيت فقد رأيت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يسعى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6394حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا سفيان عن عبيد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم جعل للفرس سھمين وللرجل سھما إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 6395حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق ثنا روح ثنا عبد العزيز بن أبي رواد أخبرني نافع عن بن عمر قال كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يستلم ھذين الركنين اليمانيين كلما مر عليھما وال يستلم اآلخرين إسناده قوي
 - 6396حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح وحسن بن موسى قاال ثنا حماد بن زيد ثنا الزبير بن عربي قال سأل رجل بن عمر
عن استالم الحجر قال حسن عن الزبير بن عربي قال سمعت رجال سأل بن عمر عن الحجر قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يستلمه ويقبله فقال رجل أرأيت ان زحمت فقال بن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يستلمه ويقبله إسناده قوي
 - 6397حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع
انه سأل عبد ﷲ بن عمر عن صالة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ﷲ أكبر كلما وضع وكلما رفع ثم يقول السالم عليكم
ورحمة ﷲ على يمينه السالم عليكم على يساره إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6398حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار انه سمع رجال سأل عبد ﷲ بن عمر
أيصيب الرجل امرأته قبل ان يطوف بالصفا والمروة قال أما رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقدم فطاف بالبيت ثم ركع
ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة ثم تال } لقد كان لكم في رسول ﷲ أسوة حسنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6399حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن بن شھاب عن سالم بن عبد ﷲ عن أبيه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6400حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة سمعت أبا إسحاق سمعت عبد ﷲ بن مالك قال صليت مع بن عمر بجمع
فأقام فصلى المغرب ثالثا ثم صلى العشاء ركعتين بإقامة واحدة قال فسأله خالد بن مالك فقال ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم فعل مثل ھذا في ھذا المكان صحيح
 - 6401حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج قال بلغني عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان
ينحر يوم األضحى بالمدينة قال وكان إذا لم ينحر ذبح صحيح وھذا إسناد ضعيف النقطاعه بين ابن جريج وبين نافع
 - 6402حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن مسعرة عن بن عجالن وصفوان قال انا بن عجالن المعنى عن القعقاع بن
حكيم ان عبد العزيز بن مروان كتب إلى عبد ﷲ بن عمر ان ارفع إلى حاجتك قال فكتب إليه عبد ﷲ بن عمر اني سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى وأني ألحسب اليد العليا المعطية والسفلى
السائلة وأني غير سائلك شيئا وال راد رزقا ساقه ﷲ إلى منك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6403حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر انا يونس عن الزھري عن سالم بن عبد ﷲ عن بن عمر ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال حسد اال في اثنتين رجل آتاه ﷲ تعالى ھذا الكتاب فھو يقوم به أناء الليل وآناء النھار ورجل
أعطاه ﷲ تعالى ماال فتصدق به أناء الليل وآناء النھار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6404حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر انا يونس عن الزھري قال بلغنا ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان إذا رمى الجمرة األولى التي تلي المسجد رماھا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يقوم امامھا فيستقبل البيت رافعا
يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يرمي الثانية بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي
فيقف ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميھا بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة
ثم ينصرف وال يقف قال الزھري سمعت سالما يحدث عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم بمثل ھذا وكان بن عمر
يفعل مثل ھذا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6405حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر انا يونس عن الزھري عن سالم عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال عدوى وال طيرة والشؤم في ثالثة في المرأة والدار والدابة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6406حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود انا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت بن أبي نعم يقول شھدت بن
عمر وسأله رجل من أھل العراق عن محرم قتل ذبابا فقال يا أھل العراق تسألوني عن محرم قتل ذبابا وقد قتلتم بن بنت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقد قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھما ريحانتي من الدنيا إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود فمن رجال مسلم
 - 6407حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الطيالسي أنا شعبة أخبرني عائذ بن نصيب سمعت بن عمر يقول ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى في الكعبة إسناده صحيح
 - 6408حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا عبد الرحمن بن ثابت حدثني أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن
بن عمر أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أن ﷲ تعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر إسناده حسن
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 - 6409حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار سمع بن عمر سمع النبي صلى ﷲ عليه
و سلم يقول غفار غفر ﷲ لھا وأسلم سالمھا ﷲ إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن
داود فمن رجال مسلم
 - 6410حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا إسحاق بن سعيد القرشي عن أبيه قال كنت عند بن عمر فجاءه
رجل فقال ممن أنت قال من أسلم قال أال أبشرك يا أخا أسلم سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول غفار غفر ﷲ لھا
وأسلم سالمھا ﷲ إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6411حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عارم ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال
يبيع الرجل على بيع أخيه وال يخطب على خطبة أخيه اال بإذنه وربما قال بإذن له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6412حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صفوان بن عيسى أنا أسامة بن زيد عن نافع عن عبد ﷲ ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
اتخذ خاتما من ذھب فجعله في يمينه وجعل فصه مما يلي باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم الذھب قال فصعد رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم المنبر فألقاه ونھى عن التختم بالذھب صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6413حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال واصل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم فواصل الناس فنھاھم فقالوا يا رسول ﷲ فإنك تواصل فقال إني لست كھيئتكم إني أطعم وأسقى إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6414حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثني أبي ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وان شاء رجع غير حنث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6415حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھمام ثنا نافع عن بن عمر ان عائشة ساومت بريرة فرجع النبي صلى
ﷲ عليه و سلم من الصالة فقالت أبوا ان يبيعوھا اال أن يشترطوا الوالء فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم الوالء لمن أعتق
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6416حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھمام ثنا يعلي بن حكيم عن سعيد بن جبير سمعت بن عمر يقول نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن نبيذ الجر قال فأتيت بن عباس فذكرت ذلك له فقال صدق قال قلت ما الجر قال كل شيء
صنع من مدر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6417حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا صخر عن نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ان يبيع حاضر لباد وكان يقول ال تلقوا البيوع وال يبع بعض على بيع بعض وال يخطب أحدكم أو أحد على خطبة أخيه حتى
يترك الخاطب األول أو يأذنه فيخطب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6418حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا حماد بن سلمة أنا أيوب عن نافع عن بن عمر ان عمر
رضي ﷲ تعالى عنه سأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بالجعرانة فقال اني كنت نذرت في الجاھلية ان اعتكف في المسجد
الحرام قال عبد الصمد ومعه غالم من سبى ھوازن فقال له اذھب فاعتكف فذھب فاعتكف فبينما ھو يصلي إذ سمع الناس
يقولون أعتق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سبى ھوازن فدعا الغالم فأعتقه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6419حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عبد ﷲ بن محمد بن عقيل عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم كساه حلة فلبسھا فرآھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكر أسفل من الكعبين وذكر النار حتى ذكر قوال شديدا
في إسبال اإلزار صحيح لغيره وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبدﷲ بن محمد بن عقيل
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 - 6420حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وأبو سعيد قاال ثنا عبد ﷲ بن المثني ثنا عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال
نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن القزع قال عبد الصمد وھى القزعة الرقعة في الرأس إسناده صحيح على شرط
البخاري مكرر سندا ومتنا
 - 6421حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھارون بن إبراھيم األھوازي ثنا محمد عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال صالة المغرب وتر صالة النھار فأوتروا صالة الليل وصالة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل
صحيح دون قوله " صالة المغرب وتر صالة النھار فأوتروا صالة الليل " مكرر سندا ومتنا
 - 6422حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن حفص أنا ورقاء عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نھى عن القزع في الرأس إسناده صحيح على شرط مسلم مكرر سندا ومتنا
 - 6423حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمر وثنا ھشام يعني بن سعد عن زيد يعني بن أسلم عن أبيه قال دخلت
مع بن عمر على عبد ﷲ بن مطيع فقال مرحبا بأبي عبد الرحمن ضعوا له وسادة فقال بن عمر إنما جئت ألحدثك حديثا
سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم
القيامة ال حجة له ومن مات وھو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاھلية صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6424حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا يحيى بن قيس المازني ثنا ثمامة بن شراحيل قال خرجت إلى بن عمر
فقلت ما صالة المسافر قال ركعتين ركعتين اال صالة المغرب ثالثا قلت أرأيت ان كنا بذي المجاز قال ما ذو المجاز قلت
مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة فقال يا أيھا الرجل كنت بأذربيجان ال أدري قال أربعة
أشھر أو شھرين فرأيتھم يصلونھا ركعتين ركعتين ورأيت نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بصر عيني يصليھا ركعتين ثم نزع
الي بھذة اآلية } لقد كان لكم في رسول ﷲ أسوة حسنة إسناده حسن
 - 6425حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالما يقول عن عبد ﷲ بن عمر ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال رأيت عند الكعبة مما يلي المقام رجال آدم سبط الرأس واضعا يده على رجلين يسكب
رأسه أو يقطر فسألت من ھذا فقيل عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم ال أدري أي ذلك قال ثم رأيت وراءه رجال أحمر جعد
الرأس أعور عين اليمنى أشبه من رأيت به بن قطن فسألت من ھذا فقيل المسيح الدجال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6426حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب بن جرير ثنا أبي سمعت يونس عن الزھري عن حمزة بن عبد ﷲ بن عمر عن
أبيه قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أتيت وأنا نائم بقدح من لبن فشربت منه حتى جعل اللبن يخرج من
أظفاري ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب فقال يا رسول ﷲ فما أولته قال العلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6427حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع
اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراھم وأبيع بالدراھم وأخذ الدنانير فأتيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو يريد ان يدخل
حجرته فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدا منھما باآلخر فال يفارقك وبينك وبينه بيع إسناده ضعيف لتفرد سماك برفعه
 - 6428حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا زھير عن موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر
قال البيداء التي تكذبون فيھا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أھل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اال من عند مسجد
ذي الحليفة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6429حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قاال ثنا زھير ثنا موسى بن عقبة أخبرني
نافع عن عبد ﷲ بن عمر انه كان يحدث ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى
الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6430حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا مفضل عن منصور عن مجاھد قال دخلت مع عروة بن الزبير المسجد
فإذا بن عمر مستند إلى حجرة عائشة وأناس يصلون الضحى فقال له عروة أبا عبد الرحمن ما ھذه الصالة قال بدعة فقال له
عروة أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال أربعا إحداھن في رجب قال وسمعنا استنان عائشة في
الحجرة فقال لھا عروة ان أبا عبد الرحمن يزعم ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم اعتمر أربعا إحداھن في رجب فقالت يرحم ﷲ
أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى ﷲ عليه و سلم اال وھو معه وما اعتمر في رجب قط إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير المفضل فمن رجال مسلم
 - 6431حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال صلى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم صالة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذھبوا
وجاء اآلخرون فصلى بھم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6432حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسباط بن محمد ثنا محمد بن عجالن عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا صحيح
 - 6433حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسباط ثنا عبد ﷲ بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يرمل ثالثا من الحجر إلى
الحجر ويمشي أربعا على ھينته قال وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يفعله صحيح
 - 6434حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسباط ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي قال قلت البن عمر إنا نكري
فھل لنا من حج قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم قال قلنا بلى فقال بن عمر جاء
رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السالم بھذه اآلية } ليس
عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم { فدعاه النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال أنتم حجاج إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الصحيح
 - 6435حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد يعني العدني ثنا سفيان عن العالء بن المسيب عن رجل من بني تيم ﷲ
قال جاء رجل إلى بن عمر فقال انا قوم نكري فذكر مثل معنى حديث أسباط صحيح وھذا إسناد قوي الرجل من بني تيم ﷲ
ھو أبو أمامة التيمي كما في اإلسناد السابق وھو ثقة
 - 6436حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ان الصالة في مسجدي ھذا أفضل من الصالة فيما سواه من المساجد اال المسجد الحرام إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك فمن رجال مسلم
 - 6437حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد يعني بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عن بيع الغرر وذلك ان الجاھلية كانوا يتبايعون بالشارف حبل الحبلة فنھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن ذلك صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 6438حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد عن عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم حمى
النقيع للخيل قال حماد فقلت له لخيله قال ال لخيل المسلمين حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر العمري
وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 6439حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا األعمش عن عطية بن سعد عن بن عمر قال سمعت النبي صلى ﷲ
عليه و سلم يقول صالة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فواحدة ان ﷲ تعالى وتر يحب الوتر صحيح لغيره وھذا إسناد
ضعيف لضعف عطية بن سعد
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 - 6440حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من صبر على ألوائھا وشدتھا كنت له شفيعا أو شھيدا يوم القيامة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6441حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبيد ﷲ بن الحرث عن حنظلة انه سمع طاوسا يقول سمعت عبد ﷲ بن عمر وسأله
رجل فقال أنھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الجر الدباء قال نعم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير عبدﷲ بن الحارث فمن رجال مسلم
 - 6442حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحرث عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من جر ثوبه من الخيالء لم ينظر ﷲ تعالى إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 6443حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحرث حدثني حنظلة انه سمع سالم بن عبد ﷲ يقول سمعت عبد ﷲ بن عمر
وھو يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من اقتنى كلبا اال ضاريا أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم
قيراطان إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن الحارث فمن رجال مسلم
 - 6444حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحرث حدثني حنظلة حدثني سالم بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمر انه قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لھن إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6445حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان حدثني جھضم عن عبد ﷲ بن بدر عن بن عمر قال خرجنا
مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم فلم يحلل ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي ﷲ تعالى عنھم فلم يحلوا إسناده حسن
 - 6446حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز ثنا عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 6447حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز ثنا عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم قال ان للغادر لواء يوم القيامة يقال ھذه غدرة فالن إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 6448حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا عبد العزيز عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ان الذي ال يؤدي زكاة ماله يمثل ﷲ تعالى له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه قال يقول
أنا كنزك أنا كنزك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6449حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحرث حدثني داود بن قيس عن نافع عن بن عمر انه كان في سفر فنزل
صاحب له بوتر فقال بن عمر ما شأنك ال تركب قال أوتر قال بن عمر أليس لك في رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسوة
حسنة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6450حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحرث عن بن جريج قال قال سليمان بن موسى ثنا نافع ان بن عمر كان
يقول ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أفشوا السالم وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم ﷲ عز و جل إسناده
صحيح
 - 6451حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تلقوا
الركبان ونھى عن النجش إسناده صحيح على شرط مسلم

187

 - 6452حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الوالء
لمن اعتق إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 6453حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد عن مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أعتق
شركا له في مملوك قوم عليه في ماله فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن خالد الخياط فمن رجال مسلم
 - 6454حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد عن مالك عن نافع عن بن عمر قال بعث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سرية
قبل نجد كنت فيھا فغنمنا إبال كثيرة وكانت سھامنا أحد عشر أو أثنى عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 6455حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال بسبع وعشرين
يعني صالة الجميع إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6456حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اعفوا
اللحي وحفوا الشوارب صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 6457حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا عبد ﷲ عن نافع ان بن عمر كان يرمي الجمار بعد يوم النحر ماشيا
ويزعم ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعل ذلك صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ العمري
 - 6458حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد ﷲ يعني العمري عن نافع عن بن عمر ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم اقطع الزبير حضر فرسه بأرض يقال لھا ثرير فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه حيث بلغ
السوط إسناده ضعيف
 - 6459حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد قال عبد ﷲ ثنا نافع عن بن عمر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه كره القزع
للصبيان صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ العمري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 6460حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد أنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال أول صدقة كانت في اإلسالم صدقة عمر
فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم احبس أصولھا وسبل ثمرتھا صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ العمري وبقية
رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 6461حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد ثنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعلمنا
القرآن فإذا مر بسجود القرآن سجد وسجدنا معه صحيح وھذا سند ضعيف لضعف العمري وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
غير حماد فمن رجال مسلم
 - 6462حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد عن عبد ﷲ عن نافع قال كان بن عمر يبيت بذي طوى فإذا أصبح اغتسل وأمر
من معه ان يغتسلوا ويدخل من العليا فإذا خرج خرج من السفلى ويزعم ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعل ذلك صحيح
وھذا سند ضعيف لضعف العمري
 - 6463حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد ثنا عبد ﷲ عن نافع قال كان بن عمر يرمل من الحجر إلى الحجر
ويزعم ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعله صحيح
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 - 6464حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال حمى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم النقيع للخيل فقلت له يا أبا عبد الرحمن يعني العمري خيله قال خيل المسلمين حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف
عبدﷲ بن عمر العمري
 - 6465حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو قطن ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن أبي السفر عن الشعبي قال جالست بن عمر سنتين ما
سمعته روى شيئا عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم ذكر حديث الضب أو األضب إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6466حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عقبة أبو مسعود المجلد ثنا عبيد ﷲ عن نافع عن بن عمر ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6467حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا الضحاك يعني بن عثمان عن نافع عن بن عمر عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه أمر بإخراج الزكاة زكاة الفطر ان تؤدي قبل خروج الناس إلى الصالة إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان فمن رجال مسلم
 - 6468حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمر بن سعد وھو أبو داود الحفري ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن بن عمر قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان من الشجر شجرة ال يسقط ورقھا وإنھا مثل الرجل المسلم قال فوقع الناس في شجر
البوادي وكنت من أحدث الناس ووقع في صدري انھا النخلة فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھي النخلة قال فذكرت ذلك
ألبي فقال ألن تكون قلته أحب الي من كذا وكذا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن
سعد فمن رجال مسلم
 - 6469حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد عن عبد ﷲ عن نافع عن بن عمر قال قاطع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أھل خيبر على الشطر وكان يعطي نساءه منھا مائة وسق ثمانين تمرا وعشرين شعيرا قال أبو عبد الرحمن قرأت على
أبي ھذه األحاديث إلى آخرھا صحيح لغيره إسناده ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر العمري وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 6470حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على أبي ثنا حماد يعني الخياط ثنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن حمزة بن
عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال كان تحتي امرأة كان عمر يكرھھا فقال لي أبي طلقھا قلت ال فأتى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم فأخبره فدعاني فقال عبد ﷲ طلق امرأتك قال فطلقتھا إسناده قوي
 - 6471حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على أبي ثنا حماد بن خالد الخياط عن بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن سالم
عن أبيه قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يأمرنا بالتخفيف وان كان ليؤمنا بالصافات إسناده حسن مكرر سندا ومتنا
 - 6472حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على أبي ثنا حماد بن خالد الخياط ثنا بن أبي ذئب عن الزھري عن سالم عن أبيه قال كنا
إذا اشترينا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم طعاما جزافا منعنا ان نبيعه حتى نؤويه إلى رحالنا إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 6473حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على أبي ثنا حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزھري عن سالم عن أبيه انه صلى مع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة جمع بينھما إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير حماد بن خالد فمن رجال مسلم
 - 6474حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على أبي ھذا الحديث وسمعته سماعا قال ثنا األسود بن عامر ثنا شعبة قال عبد ﷲ بن دينار
أخبرني قال سمعت بن عمر يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم في ليلة القدر قال من كان متحريھا فليتحرھا في ليلة سبع
وعشرين إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه البيھقي  311 / 4من طريق أحمد بن الوليد عن أسود بھذا اإلسناد
وقال :الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة
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 - 6474قال شعبة وذكر لي رجل ثقة عن سفيان انه كان يقول إنما قال من كان متحريھا فليتحرھا في السبع البواقي قال شعبة
فال أدري قال ذا أو ذا شعبة شك قال أبي الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان انظر السابق
 - 6475حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على أبي ثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد بن العاص
المخزومي قال قدمت المدينة في نفر من أھل مكة نريد العمرة منھا فلقيت عبد ﷲ بن عمر فقلت إنا قوم من أھل مكة قدمنا
المدينة ولم نحج قط أفنعتمر منھا قال نعم وما يمنعكم من ذلك فقد اعتمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عمره كلھا قبل
حجته واعتمرنا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6476حدثنا عبد ﷲ قال وجدت ھذا الحديث في كتاب أبي بخط يده ثنا على بن حفص ثنا ورقاء عن عطاء يعني بن السائب
عن بن جبير } إنا أعطيناك الكوثر { ھو الخير الكثير وقال عطاء عن محارب بن دثار عن بن عمر قال قال لنا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم الكوثر نھر في الجنة حافتاه من ذھب والماء يجرى على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من
العسل آخر حديث قوي
مسند عبد ﷲ بن عمرو رضى ﷲ تعالى عنھما
وأول مسند عبد ﷲ بن عمرو بن العاص رضي ﷲ عنھما
 - 6477حدثنا أبو عبد الرحمن عبد ﷲ بن أحمد بن محمد حدثني أبي ثنا ھشيم عن حصين بن عبد الرحمن ومغيرة الضبي
عن مجاھد عن عبد ﷲ بن عمرو قال زوجني أبي امرأة من قريش فلما دخلت على جعلت ال أنحاش لھا مما بي من القوة
على العبادة من الصوم والصالة فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليھا فقال لھا كيف وجدت بعلك قالت خير
الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا فأقبل على فعذمني وعضني بلسانه فقال أنكحتك امرأة
من قريش ذات حسب فعضلتھا وفعلت وفعلت ثم انطلق إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فشكاني فأرسل إلى النبي صلى ﷲ
عليه و سلم فأتيته فقال لي أتصوم النھار قلت نعم قال وتقوم الليل قلت نعم قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء
فمن رغب عن سنتي فليس مني قال اقرأ القرآن في كل شھر قلت اني أجدني أقوى من ذلك قال فاقرأه في كل عشرة أيام قلت
إني أجدني أقوى من ذلك قال أحدھما أما حصين واما مغيرة قال فاقرأه في كل ثالث قال ثم قال صم في كل شھر ثالثة أيام
قلت اني أقوى من ذلك قال فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وھو صيام أخي داود صلى ﷲ
عليه و سلم قال حصين في حديثه ثم قال صلى ﷲ عليه و سلم فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فأما إلى سنة واما إلى بدعة
فمن كانت فترته إلى سنة فقد اھتدي ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ھلك قال مجاھد فكان عبد ﷲ بن عمرو حيث ضعف
وكبر يصوم األيام كذلك يصل بعضھا إلى بعض ليتقوى بذلك ثم يفطر بعد تلك األيام قال وكان يقرأ في كل حزبه كذلك يزيد
أحيانا وينقص أحيانا غير انه يوفي العدد أما في سبع واما في ثالث قال ثم كان يقول بعد ذلك ألن أكون قبلت رخصة رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أحب الي مما عدل به أو عدل لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6478حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أخبرني بن لھيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد
ﷲ بن عمرو قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ونھى عن الخمر
والميسر والكوبة والغبيراء قال وكل مسكر حرام صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6479حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن بكر قال حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد ﷲ
بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما على األرض رجل يقول ال إله اال ﷲ وﷲ أكبر وسبحان ﷲ والحمد
وال حول وال قوة اال با اال كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر إسناده حسن إال أنه اختلف في رفعه ووقفه
والموقوف أصح
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 - 6480حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عارم ثنا معتمر بن سليمان قال أبي ثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد ﷲ بن
عمرو أن رجال من المسلمين أستأذن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في امرأة يقال لھا أم مھزول وكانت تسافح وتشترط له
أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو ذكر له أمرھا قال فقرأ عليه نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم }
الزانية ال ينكحھا إال زان أو مشرك حسن
 - 6481حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى حدثني بن لھيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن
عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صمت نجا حسن
 - 6482حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن القاسم يعني بن
مخيمرة عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما أحد من الناس يصاب ببالء في جسده اال أمر ﷲ عز و
جل المالئكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن مخيمرة فمن رجال مسلم
 - 6483حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال كسفت الشمس على
عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقام وقمنا معه فأطال القيام حتى ظننا انه ليس براكع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع
فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه ثم جلس فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل
في األولى وجعل ينفخ في األرض ويبكي وھو ساجد في الركعة الثانية وجعل يقول رب لم تعذبھم وأنا فيھم رب لم تعذبنا
ونحن نستغفرك فرفع رأسه وقد تجلت الشمس وقضى صالته فحمد ﷲ وأثنى عليه ثم قال أيھا الناس ان الشمس والقمر آيتان
من آيات ﷲ عز و جل فإذا كسف أحدھما فافزعوا إلى المساجد فوالذي نفسي بيده لقد عرضت على الجنة حتى لو أشاء
لتعاطيت بعض أغصانھا وعرضت على النار حتى اني ألطفئھا خشية أن تغشاكم ورأيت فيھا امرأة من حمير سوداء طوالة
تعذب بھرة لھا تربطھا فلم تطعمھا ولم تسقھا وال تدعھا تأكل من خشاش األرض كلما أقبلت نھشتھا وكلما أدبرت نھشتھا
ورأيت فيھا أخا بني دعدع ورأيت صاحب المحجن متكئا في النار على محجنه كان يسرق الحاج بمحجنه فإذا علموا به قال
لست أنا أسرقكم إنما تعلق بمحجني حسن
 - 6484حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر انا معمر ثنا بن شھاب عن عيسى بن طلحة عن عبد ﷲ بن عمرو بن
العاص قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم واقفا على راحلته بمنى فاتاه رجل فقال يا رسول ﷲ اني كنت أرى ان
الحلق قبل الذبح فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح وال حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول ﷲ اني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي
فذبحت قبل أن أرمي فقال ارم وال حرج قال فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء اال قال افعل وال حرج إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 6485حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن عبد ﷲ بن عمرو بن
العاص أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن بما
أقسطوا في الدنيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6486حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد بن مسلم أنا األوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني أبو كبشة السلولي أن عبد
ﷲ بن عمرو بن العاصي حدثه أنه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعني يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني
إسرائيل وال حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال
الشيخين غير أبي كبشة السلولي فمن رجال البخاري
 - 6487حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد ﷲ بن الحرث عن أبي كثير عن
عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن
ﷲ ال يحب الفحش وال التفحش وإياكم والشح فإن الشح أھلك من كان قبلكم أمرھم بالقطيعة فقطعوا وأمرھم بالبخل فبخلوا
وأمرھم بالفجور ففجروا قال فقام رجل فقال يا رسول ﷲ أي اإلسالم أفضل قال ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك فقام ذاك
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أو آخر فقال يا رسول ﷲ أي الھجرة أفضل قال ان تھجر ما كره ربك والھجرة ھجرتان ھجرة الحاضر والبادي فھجرة البادي
أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر والحاضر أعظمھما بلية وأفضلھما أجرا إسناده صحيح
 - 6488حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد ثنا األوزاعي حدثني حسان بن عطية ثنا أبو كبشة السلولي ان عبد ﷲ بن عمرو
بن العاص حدثه قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أربعون حسنة أعالھا منحة العنز ال يعمل عبد أو قال
رجل بخصلة منھا رجاء ثوابھا وتصديق موعودھا اال أدخله ﷲ بھا الجنة إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 6489حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن عيسى بن طلحة عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال قال
رجل يا رسول ﷲ حلقت قبل ان أرمي قال ارم وال حرج وقال مرة قبل ان أذبح فقال اذبح وال حرج قال ذبحت قبل ان أرمي
قال ارم وال حرج إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6490حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال جاء رجل
إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم يبايعه قال جئت ألبايعك على الھجرة وتركت أبوي يبكيان قال فارجع إليھما فاضحكھما كما
أبكيتھما إسناده حسن
 - 6491حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان سمعت عمرا أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أحب الصيام إلى ﷲ صيام داود وأحب الصالة إلى ﷲ صالة داود كان ينام نصفه
ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6492حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يبلغ
به النبي صلى ﷲ عليه و سلم المقسطون عند ﷲ يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز و جل وكلتا يديه يمين
الذين يعدلون في حكمھم وأھليھم وما ولوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6493حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي وكان
على رحل وقال مرة على ثقل النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجل يقال له كركرة فمات فقال ھو في النار فنظروا فإذا عليه
عباءة قد غلھا وقال مرة أو كساء قد غله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6494حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يبلغ به النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال الراحمون يرحمھم الرحمن ارحموا أھل األرض يرحمكم أھل السماء والرحم شجنة من الرحمن من
وصلھا وصلته ومن قطعھا بتته صحيح لغيره
 - 6495حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن وھب بن جابر عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي
قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6496حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن داود يعني بن شابور عن مجاھد وبشر بن إسماعيل عن عبد ﷲ بن عمرو بن
العاصي قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما زال جبريل صلى ﷲ عليه و سلم يوصيني بالجار حتي ظننت انه
سيورثه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشير أبي إسماعيل فمن رجال مسلم
 - 6497حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن سليمان األحول عن مجاھد عن أبي عياض عن عبد ﷲ بن عمرو بن
العاصي لما نھى النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن األوعية قالوا ليس كل الناس يجد سقاء فأرخص في الجر غير المزفت
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6498حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خلتان من حافظ عليھما أدخلتاه الجنة وھما يسير ومن يعمل بھما قليل قالوا وما ھما يا رسول ﷲ قال
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ان تحمد ﷲ وتكبره وتسبحه في دبر كل صالة مكتوبة عشرا عشرا وإذا آتيت إلى مضجعك تسبح ﷲ وتكبره وتحمده مائة مرة
فتلك خمسون ومائتان باللسان وألفان وخمسمائة في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا كيف من
يعمل بھا قليل قال يجئ أحدكم الشيطان في صالته فيذكره حاجة كذا وكذا فال يقولھا ويأتيه عند منامه فينومه فال يقولھا قال
ورأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعقدھن بيده حسن لغيره
 - 6499حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد ﷲ بن الحرث قال اني ألسير
مع معاوية في منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص قال فقال عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يا أبت ما سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول لعمار ويحك يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية قال فقال عمرو لمعاوية أال تسمع ما يقول
ھذا فقال معاوية ال تزال تأتينا بھنة أنحن قتلناه إنما قتله الذين جاؤوا به إسناده صحيح
 - 6500حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم عن سفيان عن األعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد مثله أو نحوه إسناده
صحيح
 - 6501حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن زيد بن وھب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد
ﷲ بن عمرو بن العاصي قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما
استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة فمن رجال مسلم
 - 6502حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي السفر عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال مر بنا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ونحن نصلح خصالنا فقال ما ھذا قلنا خصالنا وھى فنحن نصلحه قال فقال أما ان األمر أعجل
من ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6503حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد بن وھب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال
انتھيت إلى عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي وھو جالس في ظل الكعبة فسمعته يقول بينا نحن مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم في سفر إذ نزل منزال فمنا من يضرب خباءه ومنا من ھو في جشرة ومنا من ينتضل إذ نادى مناديه الصالة جامعة قال
فاجتمعنا قال فقام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فخطبنا فقال أنه لم يكن نبي قبلي اال دل أمته على ما يعلمه خيرا لھم
ويحذرھم ما يعلمه شرا لھم وان أمتكم ھذه جعلت عافيتھا في أولھا وان آخرھا سيصيبھم بالء شديد وأمور تنكرونھا تجئ فتن
يرقق بعضھا لبعض تجئ الفتنة فيقول المؤمن ھذه مھلكتي ثم تنكشف ثم تجىء الفتنة فيقول المؤمن ھذه ثم تنكشف فمن سره
منكم ان يزحزح عن النار وان يدخل الجنة فلتدركه موتته وھو يؤمن با واليوم اآلخر وليأت إلى الناس الذي يحب ان يؤتي
إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر قال فأدخلت
رأسي من بين الناس فقلت أنشدك با آنت سمعت ھذا من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال فأشار بيده إلى أذنيه فقال
سمعته أذناي ووعاه قلبي قال فقلت ھذا بن عمك معاوية يعني يأمرنا بأكل اموالنا بيننا بالباطل وان نقتل أنفسنا وقد قال ﷲ
تعالى } يا أيھا الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { قال فجمع يديه فوضعھما على جبھته ثم نكس ھنية ثم رفع رأسه
فقال أطعه في طاعة ﷲ واعصه في معصية ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة فمن رجال مسلم
 - 6504حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لم يك فاحشا وال متفحشا وكان يقول من خياركم أحاسنكم أخالقا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6505حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا يحيى بن أبي إسحاق حدثني عبدة بن أبي لبابة عن حبيب بن أبي ثابت
حدثني أبو عبد ﷲ مولى عبد ﷲ بن عمرو ثنا عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي ونحن نطوف بالبيت قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ما من أيام أحب إلى ﷲ العمل فيھن من ھذه األيام قيل وال الجھاد في سبيل ﷲ قال وال الجھاد في سبيل ﷲ اال من
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خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تھراق مھجة دمه قال فلقيت حبيب بن أبي ثابت فسألته عن ھذا الحديث فحدثني بنحو من
ھذا الحديث قال وقال عبدة ھي األيام العشر صحيح لغيره
 - 6506حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم اقرأ القرآن في شھر ثم ناقصني وناقصته حتى صار إلى سبع صحيح
 - 6507حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد ﷲ بن عمرو
قال قال أعرابي يا رسول ﷲ ما الصور قال قرن ينفخ فيه إسناده صحيح رجاله ثقات
 - 6508حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن عبد ﷲ بن عمرو قال قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس قال قلت يا رسول ﷲ كيف ذلك قال إذا مرجت عھودھم وأماناتھم وكانوا
ھكذا وشبك يونس بين أصابعه يصف ذاك قال قلت ما أصنع عند ذاك يا رسول ﷲ قال اتق ﷲ عز و جل وخذ ما تعرف ودع
ما تنكر وعليك بخاصتك وإياك وعوامھم صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 6509حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى يعني بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن مرة سمعت رجال في بيت أبي عبيدة
أنه سمع عبد ﷲ بن عمرو يحدث بن عمر انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من سمع الناس بعمله سمع ﷲ به
سامع خلقه وصغره وحقره قال فذرفت عينا عبد ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6510حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ بن األخنس أنا الوليد بن عبد ﷲ عن يوسف بن ماھك عن
عبد ﷲ بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أريد حفظه فنھتني قريش فقالوا أنك
تكتب كل شيء تسمعه من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بشر يتكلم في الغضب والرضا
فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني اال حق إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبدﷲ
 - 6511حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثني يحيى عن ھشام أماله علينا حدثني أبي سمعت عبد ﷲ بن عمرو من فيه إلى في
يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ﷲ ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض
العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جھاال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6512حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان ثنا منصور عن ھالل بن يساف عن أبي يحيى عن عبد ﷲ بن عمرو
رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي جالسا قلت له حدثت انك تقول صالة القاعد على نصف صالة القائم قال اني
ليس كمثلكم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير ھالل بن يساف وأبي يحيى فمن رجال مسلم
 - 6513حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن ھشام الدستوائي ثنا يحيى عن محمد بن إبراھيم عن خالد بن معدان عن جبير
بن نفير عن عبد ﷲ بن عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأى عليه ثوبين معصفرين قال ھذه ثياب الكفار ال تلبسھا
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير جبير بن نفير فمن رجال مسلم
 - 6514حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا حسين المعلم ثنا عبد ﷲ بن بريدة عن أبي سبرة قال كان عبيد ﷲ بن زياد
يسأل عن الحوض حوض محمد صلى ﷲ عليه و سلم وكان يكذب به بعد ما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو
ورجال آخر وكان يكذب به فقال أبو سبرة أنا أحدثك بحديث فيه شفاء ھذا ان أباك بعث معي بمال إلى معاوية فلقيت عبد ﷲ
بن عمرو فحدثني مما سمع من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأملى علي فكتبت بيدي فلم أزد حرفا ولم انقص حرفا حدثني
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ ال يحب الفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش قال وال تقوم الساعة حتى يظھر
الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون األمين وقال اال ان موعدكم حوضي عرضه
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وطوله واحد وھو كما بين آيلة ومكة وھو مسيرة شھر فيه مثل النجوم أباريق شرابه أشد بياضا من الفضة من شرب منه
مشربا لم يظمأ بعده أبدا فقال عبيد ﷲ ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من ھذا فصدق به وأخذ الصحيفة فحبسھا عنده
صحيح لغيره
 - 6515حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن إسماعيل ثنا عامر قال جاء رجل إلى عبد ﷲ بن عمرو فقال سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمھاجر من ھجر ما نھى ﷲ عنه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 6516حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن جريج عن بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي قال جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة فبلغ ذلك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال اني أخشى أن
يطول عليك زمان أن تمل اقرأه في كل شھر قلت يا رسول ﷲ دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال اقرأه في كل عشرين قلت
يا رسول ﷲ دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال اقرأه في عشر قلت يا رسول ﷲ دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال اقرأه
في كل سبع قلت يا رسول ﷲ دعني استمتع من قوتي وشبابي فأبى صحيح لغيره
 - 6517حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو أن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم صلى في كسوف الشمس ركعتين صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6518حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذھب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال ھذا شر ھذا حلية أھل النار فألقاه
فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6519حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير حدثنا األعمش عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أبي حرب بن أبي األسود
قال سمعت عبد ﷲ بن عمرو قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ما أقلت الغبراء وال أظلت الخضراء من رجل
أصدق من أبي ذر حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6520حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سھل بن حنيف عن عبد ﷲ بن عمرو قال
كنا جلوسا عند النبي صلى ﷲ عليه و سلم وقد ذھب عمرو بن العاصي يلبس ثيابه ليلحقني فقال ونحن عنده ليدخلن عليكم
رجل لعين فوﷲ ما زلت وجال أتشوف داخال وخارجا حتى دخل فالن يعني الحكم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم فمن رجال مسلم
 - 6521حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا الحسن بن عمرو عن أبي الزبير عن عبد ﷲ بن عمرو سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا رأيتم أمتي تھاب الظالم ان تقول له انك أنت ظالم فقد تودع منھم إسناده ضعيف رجاله ثقات
رجال الصحيح إال أن أبا الزبير لم يسمع من عبد ﷲ بن عمرو فيما قال أبو حاتم في المراسيل ونقله أيضا عن ابن معين ونقل
ابن عدي في الكامل قوله  :لم يسمع أبو الزبير من عبد ﷲ بن عمرو ولم يره
وقال البيھقي في الشعب  : 81 / 6المعنى في ھذا :
أنھم إذا خافوا على أنفسھم من ھذا القول فتركوه كانوا مما ھو أشد منه و أعظم من القول و العمل أخوف و كانوا إلى أن
يدعوا جھاد المشركين خوفا على أنفسھم و أموالھم أقرب و إذا صاروا كذلك فقد تودع منھم و استوى وجودھم و عدمھم
 - 6521وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف حسن لغيره وإسناده ضعيف
 - 6522حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا حجاج عن قتادة عن أبي قالبة عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال من قتل دون ماله فھو شھيد صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة
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 - 6523حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلي ثنا األعمش عن أبي وائل عن مسروق قال كنت جالسا عند عبد ﷲ بن عمرو
فذكر عبد ﷲ بن مسعود فقال ان ذاك لرجل ال أزال أحبه أبدا سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول خذوا القرآن عن
أربعة عن بن أم عبد فبدأ به وعن معاذ وعن سالم مولى أبي حذيفة قال يعلي ونسيت الرابع إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6524حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلي ثنا فطر عن مجاھد عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ان الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلھا إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير فطر
 - 6525حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن
عبد ﷲ بن عمرو قال حججت معه حتى إذا كنا ببعض طرق مكة رأيته تيمم فنظر حتي إذا استبانت جلس تحتھا ثم قال رأيت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تحت ھذه الشجرة إذ أقبل رجل من ھذا الشعب فسلم على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم
قال يا رسول ﷲ اني قد أردت الجھاد معك ابتغي بذلك وجه ﷲ والدار اآلخرة قال ھل من أبويك أحد حي قال نعم يا رسول ﷲ
كالھما قال فارجع ابرر أبويك قال فولى راجعا من حيث جاء صحيح
 - 6526حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلي بن عبيد ثنا أبو حيان عن أبيه قال التقى عبد ﷲ بن عمرو وعبد ﷲ بن عمر ثم
أقبل عبد ﷲ بن عمر وھو يبكي فقال له القوم ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن قال الذي حدثني ھذا قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول ال يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال
الشيخين
 - 6527حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان ومسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد ﷲ بن
عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال صام من صام األبد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6528حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن ھالل بن يساف عن أبي يحيى عن عبد ﷲ بن عمرو
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اسبغوا الوضوء إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
ھالل بن يساف وأبي يحيى فمن رجال مسلم
 - 6529حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراھيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن
عبد ﷲ بن عمرو رفعه سفيان ووقفه مسعر قال من الكبائر ان يشتم الرجل والديه قالوا وكيف يشتم الرجل والديه قال يسب
أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6530حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن سعد بن إبراھيم عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد ﷲ بن عمرو
قال قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال تحل الصدقة لغني وال لذي مرة سوى إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 6531حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم تطلع الشمس من مغربھا وتخرج الدابة على الناس ضحى فأيھما خرج قبل صاحبه فاألخرى منھا قريب
وال أحسبه اال طلوع الشمس من مغربھا ھي التي أوال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6532حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا بن أبي ذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن عبد ﷲ بن عمرو قال لعن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الراشي والمرتشي إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين
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 - 6533حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد ﷲ بن عمرو
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة منھا أربعون في بطونھا
أوالدھا إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن ربيعة
 - 6534حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد ﷲ بن
عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أفضل الصوم صوم أخي داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما وال
يفر إذا القى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6535حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثني ھمام عن قتادة عن يزيد بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قرأ القرآن في أقل من ثالث لم يفقھه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6536حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراھيم عن خالد بن
معدان عن جبير بن نفير عن عبد ﷲ بن عمرو قال رآني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وعلى ثياب معصفرة فقال ألقھا
فإنھا ثياب الكفار إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير جبير بن نفير فمن رجال مسلم
 - 6537حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ثنا ھمام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد ﷲ بن عمرو عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يدخل الجنة منان وال مدمن خمر إسناده ضعيف
 - 6538حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا العوام حدثني أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنزي قال بينما أنا عند
معاوية إذ جاءه رجالن يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منھما أنا قتلته فقال عبد ﷲ بن عمرو ليطب به أحدكما نفسا
لصاحبه فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول تقتله الفئة الباغية قال معاوية فما بالك معنا قال ان أبي شكاني إلى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال أطع أباك ما دام حيا وال تعصه فأنا معكم ولست أقاتل إسناده حسن
 - 6539حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن أبي الزبير عن أبي العباس مولى بني الديل عن عبد ﷲ
بن عمرو قال ذكر لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجال يجتھدون في العبادة اجتھادا شديدا فقال تلك ضراوة اإلسالم
وشرته ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فألم ما ھو ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك
الھالك صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6540حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني أبو الزبير المكي عن أبي العباس مولى بني الديل
عن عبد ﷲ بن عمرو قال ذكر لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجال ينصبون في العبادة من أصحابه نصبا شديدا قال فقال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تلك ضراوة اإلسالم وشرته ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى الكتاب
والسنة فألم ما ھو ومن كانت فترته إلى معاصي ﷲ فذلك الھالك إسناده حسن
 - 6541حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا حريز حدثنا حبان الشرعبي عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال وھو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر ﷲ لكم ويل ألقماع القول ويل للمصرين الذين
يصرون على ما فعلوا وھم يعلمون إسناده حسن
 - 6542حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم يعني بن القاسم حدثنا حريز حدثنا حبان بن زيد عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص
قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على المنبر يقول فذكر معناه إسناده حسن
 - 6543حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيما يعلم نافع أنه قال ان ﷲ عز و جل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل
الباقرة بلسانھا إسناده حسن
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 - 6544حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد ﷲ بن عمرو قال جاء
رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم يستأذنه في الجھاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيھما فجاھد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6545حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد وعفان قال يزيد أنا وقال عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن
عبد ﷲ بن عمرو عن أبيه عبد ﷲ بن عمرو قال قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صم يوما ولك عشرة قلت زدني قال
صم يومين ولك تسعة قلت زدني قال صم ثالثة ولك ثمانية إسناده حسن
 - 6546حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھمام عن قتادة عن يزيد بن عبد ﷲ بن الشخير عن عبد ﷲ بن عمرو قال قلت
يا رسول ﷲ في كم اقرأ القرآن قال أقرأه في كل شھر قال قلت اني أقوى على أكثر من ذلك قال اقرأه في خمس وعشرين قلت
أني أقوى على أكثر من ذلك قال أقرأه في عشرين قال قلت اني أقوي على أكثر من ذلك قال اقرأه في خمس عشرة قال قلت
اني أقوى على أكثر من ذلك قال اقرأه في سبع قال قلت اني أقوي على أكثر من ذلك قال ال يفقھه من يقرؤه في أقل من ثالث
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6547حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا فرج بن فضالة عن إبراھيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد ﷲ بن
عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني صالة
الوتر قال يزيد القنين البرابط إسناده ضعيف
 - 6548حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھمام عن قتادة عن بن سيرين ومحمد بن عبيد عن عبد ﷲ بن عمرو قال كنت
مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فجاء أبو بكر فاستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة ثم جاء عمر فاستأذن فقال ائذن له
وبشره بالجنة ثم جاء عثمان فاستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة قال قلت فأين أنا قال أنت مع أبيك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6549حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد ﷲ بن عمرو عن أبيه قال
ما رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يأكل متكئا قط وال يطأ عقبه رجالن قال عفان عقبيه إسناده حسن
 - 6550حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن صھيب مولى بن عامر يحدث عن
عبد ﷲ بن عمرو ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من ذبح عصفورا أو قتله في غير شيء قال عمرو أحسبه قال اال بحقه
سأله ﷲ عنه يوم القيامة إسناده ضعيف
 - 6551حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن وعفان قاال ثنا حماد بن سلمة قال عفان قال انا عمرو بن دينار عن صھيب الحذاء
عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من قتل عصفورا سأله ﷲ عنه يوم القيامة قيل يا
رسول ﷲ وما حقه قال يذبحه ذبحا وال يأخذ بعنقه فيقطعه إسناده ضعيف
 - 6552حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة حدث عن عبد ﷲ بن عمرو
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة منھا أربعون في بطونھا
أوالدھا إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين مكرر سندا ومتنا
 - 6553حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاذ بن ھشام حدثني أبي عن قتادة وعبد الصمد قال ثنا ھمام ثنا قتادة عن شھر بن
حوشب عن عبد ﷲ بن عمرو ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الخمر إذا شربوھا فاجلدوھم ثم إذا شربوھا فاجلدوھم ثم إذا
شربوھا فاجلدوھم ثم إذا شربوھا فاقتلوھم عند الرابعة صحيح بشواھده وھذا إسناد ضعيف لضعف شھر بن حوشب
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 - 6554حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه أمر فاطمة وعليا إذا أخذا مضاجعھما في التسبيح والتحميد والتكبير ال يدري عطاء أيھما أربع
وثالثون تمام المائة قال فقال علي فما تركتھن بعد قال فقال له بن الكواء وال ليلة صفين قال على وال ليلة صفين صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 6555حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن النعمان بن سالم سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن
مسعود سمعت رجال قال لعبد ﷲ بن عمرو انك تقول ان الساعة تقوم إلى كذا وكذا قال لقد ھممت ان ال أحدثكم شيئا إنما قلت
انكم سترون بعد قليل أمرا عظيما كان تحريق البيت قال شعبة ھذا أو نحوه ثم قال عبد ﷲ بن عمرو قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يخرج الدجال في أمتي فيلبث فيھم أربعين ال أدري أربعين يوما أو أربعين سنة أو أربعين ليلة أو أربعين شھرا
فيبعث ﷲ عز و جل عيسى بن مريم صلى ﷲ عليه و سلم كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظھر فيھلكه ثم يلبس الناس بعده
سنين سبعا ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل ﷲ ريحا باردة من قبل الشام فال يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان اال قبضته
حتى لو ان أحدھم كان في كبد جبل لدخلت عليه قال سمعتھا من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ويبقى شرار الناس في خفة
الطير وأحالم السباع ال يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا قال فيتمثل لھم الشيطان فيقول اال تستجيبون فيأمرھم باألوثان
فيعبدونھا وھم في ذلك دارة أرزاقھم حسن عيشھم ثم ينفخ في الصور فال يسمعه أحد اال أصغى له وأول من يسمعه رجل
يلوط حوضه فيصعق ثم ال يبقى أحد اال صعق ثم يرسل ﷲ أو ينزل ﷲ قطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه
أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا ھم قيام ينظرون قال ثم يقال يا أيھا الناس ھلموا إلى ربكم وقفوھم انھم مسئولون قال ثم
يقال أخرجوا بعث النار قال فيقال كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فيومئذ يبعث الولدان شيبا ويومئذ يكشف عن
ساق قال محمد بن جعفر حدثني بھذا الحديث شعبة مرات وعرضت عليه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير النعمان بن سالم ويعقوب بن عاصم فمن رجال مسلم
 - 6556حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن ميمون بن أستاذ الھزاني عن عبد ﷲ بن عمر الھزاني عن
عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من لبس الذھب من أمتي فمات وھو يلبسه حرم
ﷲ عليه ذھب الجنة ومن لبس الحرير من أمتي فمات وھو يلبسه حرم ﷲ عليه حرير الجنة إسناده صحيح
 - 6557حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي سنان عن عبد ﷲ بن أبي الھذيل عن عبد ﷲ بن عمرو
قال كان النبي صلى ﷲ عليه و سلم يتعوذ من علم ال ينفع ودعاء ال يسمع وقلب ال يخشع ونفس ال تشبع إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سنان
 - 6558حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا عبد ﷲ بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد ﷲ بن
عمرو ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام صحيح
 - 6559حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زھير ثنا إبراھيم بن المھاجر عن عبد ﷲ بن باباه عن عبد ﷲ بن عمرو
قال كنت عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال فذكرت األعمال فقال ما من أيام العمل فيھن أفضل من ھذه العشر قالوا يا
رسول ﷲ الجھاد } في سبيل ﷲ قال فأكبره فقال وال الجھاد اال ان يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل ﷲ ثم تكون مھجة نفسه
فيه صحيح لغيره وھذا إسناد حسن في الشواھد
 - 6560حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ويحيى بن آدم قاال ثنا زھير عن إبراھيم بن مھاجر عن عبد ﷲ بن باباه عن
عبد ﷲ بن عمرو قال كنت عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكرت األعمال فذكر مثله صحيح لغيره
 - 6561حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا يزيد بن عطاء عن أبي سنان عن عبد ﷲ بن أبي الھذيل حدثني شيخ
قال دخلت مسجدا بالشام فصليت ركعتين ثم جلست فجاء شيخ يصلي إلى السارية فلما انصرف ثاب الناس إليه فسألت من ھذا
فقالوا عبد ﷲ بن عمرو فآتي رسول يزيد بن معاوية فقال ان ھذا يريد ان يمنعني ان أحدثكم وان نبيكم صلى ﷲ عليه و سلم
قال اللھم اني أعوذ بك من نفس ال تشبع وقلب ال يخشع ومن علم ال ينفع ومن دعاء ال يسمع اللھم اني أعوذ بك من ھؤالء
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األربع مرفوعه صحيح وھذا إسناد ضعيف إلبھام الشيخن الذي حدث عنه عبدﷲ بن أبي الھذيل وباقي رجاله ثقات رجال
الصحيح
 - 6562حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد ﷲ بن عمرو عن أبيه قال ما رؤى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يأكل متكئا قط وال يطأ عقبيه رجالن إسناده حسن
 - 6563حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا ليث حدثني أبو قبيل المعافري عن شفى األصبحي عن عبد ﷲ بن
عمرو عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال خرج علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما
ھذان الكتابان قال قلنا ال اال أن تخبرنا يا رسول ﷲ قال للذي في يده اليمنى ھذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء
أھل الجنة وأسماء آبائھم وقبائلھم ثم أجمل على آخرھم ال يزاد فيھم وال ينقص منھم أبدا ثم قال للذي في يساره ھذا كتاب أھل
النار بأسمائھم وأسماء آبائھم وقبائلھم ثم أجمل على آخرھم ال يزاد فيھم وال ينقص منھم أبدا فقال أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم فألي شيء إذا نعمل ان كان ھذا أمر قد فرغ منه قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سددوا وقاربوا فإن صاحب
الجنة يختم له بعمل أھل الجنة وان عمل أي عمل وان صاحب النار ليختم له بعمل أھل النار وان عمل أي عمل ثم قال بيده
فقبضھا ثم قال فرغ ربكم عز و جل من العباد ثم قال باليمني فنبذ بھا فقال فريق في الجنة ونبذ باليسرى فقال فريق في السعير
إسناده ضعيف أبو قبيل المعافري مختلف فيه  ...فذكر كلمات األئمة فيه وقال  :فھو ال يحتمل مثل ھذا الحديث  ...وله شاھد
عن ابن عمر ال يفرح به  ...واورده الذھبي في الميزان وقال حديث منكر جدا ويقضي أن يكون زنة الكتابين عدة قناطير
 - 6564حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا الفرج ثنا إبراھيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والقنين والكوبة وزاد لي صالة الوتر
إسناده ضعيف
 - 6565حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا حيوة أن شرحبيل بن شريك المعافري انه سمع عبد الرحمن بن رافع
التنوخي يقول انه سمع عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ما أبالي ما أتيت أو
ما أبالي ما ركبت إذا أنا شربت ترياقا أو قال علقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي المعافري يشك ما أبالي ما ركبت أو ما
أبالي ما أتيت إسناده ضعيف
 - 6566حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا حيوة وبن لھيعة قال أنا شرحبيل بن شريك انه سمع أبا عبد الرحمن
الحبلي يحدث عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال خير األصحاب عند ﷲ خيرھم
لصاحبه وخير الجيران عند ﷲ خيرھم لجاره إسناده قوي على شرط مسلم
 - 6567حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة وبن لھيعة قاال ثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن
يحدث عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان الدنيا كلھا متاع وخير متاع الدنيا
المرأة الصالحة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6568حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة أنا كعب بن علقمة انه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول انه
سمع عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول
ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى ﷲ عليه بھا عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنھا منزلة في الجنة ال تنبغي اال لعبد
من عباد ﷲ وأرجو أن أكون أنا ھو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير كعب بن علقمة وعبدالرحمن بن جبير فمن رجال مسلم
 - 6569حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة أخبرني أبو ھانئ انه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي انه سمع
عبد ﷲ بن عمرو انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان قلوب بني آدم كلھا بين إصبعين من أصابع الرحمن عز
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و جل كقلب واحد يصرف كيف يشاء ثم قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم مصرف القلوب أصرف قلوبنا إلى طاعتك
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ھانيء وأبي عبدالرحمن الحبلي فمن رجال مسلم
 - 6570حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني معروف بن سويد الجذامي عن أبي
عشانة المعافري عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ھل تدرون أول من يدخل
الجنة من خلق ﷲ قالوا ﷲ ورسوله أعلم قال أول من يدخل الجنة من خلق ﷲ الفقراء والمھاجرون الذين تسد بھم الثغور
ويتقي بھم المكاره ويموت أحدھم وحاجته في صدره ال يستطيع لھا قضاء فيقول ﷲ عز و جل لمن يشاء من مالئكته ائتوھم
فحيوھم فتقول المالئكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا ان نأتي ھؤالء فنسلم عليھم قال انھم كانوا عبادا يعبدوني
ال يشركون بي شيئا وتسد بھم الثغور ويتقي بھم المكاره ويموت أحدھم وحاجته في صدره ال يستطيع لھا قضاء قال فتأتيھم
المالئكة عند ذلك فيدخلون عليھم من كل باب } سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار { إسناده جيد
 - 6571حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا أبو عشانة انه سمع عبد ﷲ بن عمرو يقول سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المھاجرين الذين يتقي بھم المكاره وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإذا
كانت لرجل منھم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وھى في صدره وان ﷲ عز و جل يدعو يوم القيامة الجنة فتاتي
بزخرفھا وزينتھا فيقول أي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاھدوا في سبيلي أدخلوا الجنة فيدخلونھا
بغير حساب وال عذاب وذكر الحديث صحيح
 - 6572حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد المقرئ من كتابه ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل بن شريك عن
أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال قد أفلح من أسلم ورزق
كفافا وقنعه ﷲ بما آتاه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير شرحبيل بن شريك وأبي عبدالرحمن
الحلبي فمن رجال مسلم
 - 6573حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي
عن عبد ﷲ بن عمرو أنه سأل رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لھا فقال
نعم قوموا لھا فإنكم لستم تقومون لھا إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 6574حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد ثنا ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن
عبد ﷲ بن عمرو قال بينما نحن نمشي مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذ بصر بامرأة ال نظن انه عرفھا فلما توجھنا
الطريق وقف حتى انتھت إليه فإذا فاطمة بنت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رضي ﷲ عنھا فقال ما أخرجك من بيتك يا
فاطمة قالت أتيت أھل ھذا البيت فرحمت إليھم ميتھم وعزيتھم فقال لعلك بلغت معھم الكدى قالت معاذ ﷲ أن أكون بلغتھا معھم
وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر قال لو بلغتھا معھم ما رأيت الجنة حتى يراھا جد أبيك إسناده ضعيف
 - 6575حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد حدثني عياش بن عباس عن عيسى بن ھالل الصدفي عن عبد
ﷲ بن عمرو قال أتي رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال أقرئني يا رسول ﷲ قال له اقرأ ثالثا من ذات ألر فقال
الرجل كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال فاقرأ من ذات حم فقال مثل مقالته األولى فقال أقرأ ثالثا من المسبحات فقال
مثل مقالته فقال الرجل ولكن أقرئني يا رسول ﷲ سورة جامعة فأقرأه إذا زلزلت األرض حتى إذا فرغ منھا قال الرجل والذي
بعثك بالحق ال ازيد عليھا أبدا ثم أدبر الرجل فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أفلح الرويجل أفلح الرويجل ثم قال على به
فجاءه فقال له أمرت بيوم األضحى جعله ﷲ عيدا لھذه األمة فقال الرجل أرأيت ان لم أجد اال منيحة ابني أفأضحي بھا قال ال
ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند ﷲ إسناده حسن
 - 6576حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن ھالل الصدفي عن عبد
ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه ذكر الصالة يوما فقال من حافظ عليھا كانت له نورا وبرھانا ونجاة يوم
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القيامة ومن لم يحافظ عليھا لم يكن له نور وال برھان وال نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وھامان وأبي بن خلف
إسناده حسن
 - 6577حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة وبن لھيعة قاال ثنا أبو ھانئ الخوالني أنه سمع أبا عبد الرحمن
الحبلي يقول سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول ما من غازية تغزو في سبيل
ﷲ فيصيبون غنيمة اال تعجلوا ثلثي أجرھم من اآلخرة ويبقى لھم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لھم أجرھم إسناده صحيح
على شرط مسلم رجاله عدا ابن لھيعة ثقات رجال الشيخين
 - 6578حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة أخبرني أبو ھانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت
عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان فقراء المھاجرين يسبقون األغنياء يوم
القيامة بأربعين خريفا قال عبد ﷲ فإن شئتم أعطيناكم مما عندنا وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان قالوا فإنا نصبر فال نسأل شيئا
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ھانيء وأبي عبدالرحمن الحبلي فمن رجال مسلم
 - 6579حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة وبن لھيعة قاال أنا أبو ھانئ الخوالني أنه سمع أبا عبد الرحمن
الحبلي يقول سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول قدر ﷲ المقادير قبل أن يخلق
السماوات واألرض بخمسين ألف سنة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله عدا ابن لھيعة ثقات رجال الشيخين
 - 6580حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا موسى يعني بن علي سمعت أبي يحدث عن عبد ﷲ بن عمرو بن
العاص أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال عند ذكر أھل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 6581حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج وأبو النضر قاال ثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد ﷲ بن
عمرو أن رجال سأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم أي األعمال خير قال ان تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم
تعرف إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6582حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو عامر ثنا ھشام يعني بن سعد عن سعيد بن أبي ھالل عن ربيعة بن سيف عن عبد
ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة اال وقاه ﷲ فتنة القبر إسناده
ضعيف ثم ذكر شواھد أعلھا وقال  " :فھذه الشواھد ال تصلح لتقوية الحديث وقد أخطأ األلباني في أحكام الجنائز فحسنه أو
صححه بھا " . .
 - 6583حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زھير عن زيد بن أسلم قال حماد
أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد ﷲ بن عمرو قال كنا عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فجاء رجل من أھل البادية عليه
جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال اال ان صاحبكم ھذا قد وضع كل فارس بن فارس قال يريد أن يضع كل فارس بن فارس
ويرفع كل راع بن راع قال فأخذ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بمجامع جبته وقال أال أرى عليك لباس من ال يعقل ثم قال
ان نبي ﷲ نوحا صلى ﷲ عليه و سلم لما حضرته الوفاة قال البنه اني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنھاك عن اثنتين
آمرك بال إله إال ﷲ فإن السماوات السبع واألرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت ال إله اال ﷲ في كفة رجحت بھن ال
إله اال ﷲ ولو ان السماوات السبع واألرضين السبع كن حلقة مبھمة قصمتھن ال إله اال ﷲ وسبحان ﷲ وبحمده فإنھا صالة كل
شيء وبھا يرزق الخلق وأنھاك عن الشرك والكبر قال قلت أو قيل يا رسول ﷲ ھذا الشرك قد عرفناه فما الكبر قال أن يكون
ألحدنا نعالن حسنتان لھما شراكان حسنان قال ال قال ھو أن يكون ألحدنا حلة يلبسھا قال ال قال الكبر ھو ان يكون ألحدنا دابة
يركبھا قال ال قال أفھو ان يكون ألحدنا أصحاب يجلسون إليه قال ال قيل يا رسول ﷲ فما الكبر قال سفه الحق وغمص الناس
إسناده صحيح
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 - 6584حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو معاوية وبن مبارك عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا عبد ﷲ ال تكونن مثل فالن كان
يقوم الليل فترك قيام الليل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6585حدثنا الزبيري يعني أبا أحمد ثنا بن المبارك حدثني األوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد
الرحمن حدثني عبد ﷲ بن عمرو قال قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكر مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6586حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد وأبو نعيم قاال ثنا سفيان عن إبراھيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه ھذا في
حديث أبي أحمد الزبيري قال نزل رجل على مسروق فقال سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول من لقي ﷲ وھو ال يشرك به شيئا دخل الجنة ولم تضر معه خطيئة كما لو لقيه وھو مشرك به
دخل النار ولم ينفعه معه حسنة قال أبو نعيم في حديثه جاء رجل أو شيخ من أھل المدينة فنزل على مسروق فقال سمعت عبد
ﷲ بن عمرو يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من لقي ﷲ ال يشرك به شيئا لم تضره معه خطيئة ومن مات وھو
يشرك به لم ينفعه معه حسنة قال عبد ﷲ والصواب ما قاله أبو نعيم إسناده صحيح على شرط الشيخين
وقوله " و لم تضره خطيئة " معناه أن الخطايا ال تحول بينه وبين دخول الجنة وإن مسه العذاب بسببھا قبل ذلك يوضحه
حديث أبي ھريرة مرفوعا عند ابن حبان والبزار " لقنوا موتاكم ال إله إال ﷲ فإن من كان آخر كلماته ال إله إال ﷲ عند الموت
دخل الجنة يوما من الدھر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه "  -لفظ ابن حبان  -وھو حديث صحيح
وقول عبد ﷲ بن أحمد عقب الحديث " والصواب ما قاله أبو نعيم " لم نتبين وجھه ويحتمل أنه يريد زيادة " دخل الجنة " و "
دخل النار " وھي زيادة صادرة عن ثقة لھا شواھد تعضدھا وتقويھا فذكرھا
 - 6587حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة وعبد الصمد قال حدثني أبي عن عطاء بن السائب عن أبيه
عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اعبدوا الرحمن وأفشوا السالم وأطعموا الطعام تدخلون الجنان
قال عبد الصمد تدخلون الجنة صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6588حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو انه
حدثھم عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ضاف ضيف رجال من بني إسرائيل وفي داره كلبة مجح فقالت الكلبة وﷲ ال أنبح
ضيف أھلي قال فعوى جراؤھا في بطنھا قال قيل ما ھذا قال فأوحى ﷲ عز و جل إلى رجل منھم ھذا مثل أمة تكون من
بعدكم يقھر سفھاؤھا أحالمھا إسناده ضعيف
 - 6589حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو ان اليھود
كانوا يقولون لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سام عليك ثم يقولون في أنفسھم } لوال يعذبنا ﷲ بما نقول { فنزلت ھذه اآلية }
وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيك به ﷲ { إلى آخر اآلية صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6590حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو
ان رجال جاء فقال اللھم اغفر لي ولمحمد وال تشرك في رحمتك إيانا أحدا فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم من قائلھا فقال
الرجل أنا فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم لقد حجبتھن عن ناس كثير صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6591حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عاصم وھو النبيل أنا عبد الحميد بن جعفر ثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن
الوليد عن عبد ﷲ بن عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جھنم قال
وسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ﷲ عز و جل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام
صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
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 - 6592حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھيب يعني بن جرير ثنا شعبة عن الحكم عن مجاھد قال أراد فالن ان يدعي جنادة بن
أبي أمية فقال عبد ﷲ بن عمرو قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وان ريحھا
ليوجد من قدر سبعين عاما أو مسيرة سبعين عاما قال ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6593حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين يعني بن محمد ثنا جرير يعني بن حازم عن محمد يعني بن إسحاق عن أبي
سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحريش قال سألت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي فقلت انا بأرض ليس بھا دينار وال
درھم وإنما نبايع باإلبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك قال على الخبير سقطت جھز رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جيشا
على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت وبقى ناس فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اشتر لنا إبال من قالئص من إبل الصدقة
إذا جاءت حتى نؤديھا إليھم فاشتريت البعير باالثنين والثالث قالئص حتى فرغت فادى ذلك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من إبل الصدقة حسن وھذا إسناد فيه ضعف واضطراب
 - 6594حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا بن لھيعة أنا أبو قبيل عن مالك بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمرو بن
العاصي ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم استعاذ من سبع موتات موت الفجأة ومن لدغ الحية ومن السبع ومن الحرق ومن
الغرق ومن ان يخر على شيء أو يخر عليه شيء ومن القتل عند فرار الزحف إسناده ضعيف
 - 6595حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف ومعاوية بن عمرو قاال ثنا بن وھب حدثني عمرو أن
بكر بن سوادة حدثه ان عبد الرحمن بن جبير حدثه ان عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي حدثه ان نفرا من بني ھاشم دخلوا على
أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وھى تحته يومئذ فرآھم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال لم
أر اال خيرا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ قد برأھا من ذلك ثم قام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على المنبر
فقال ال يدخلن رجل بعد يومي ھذا على مغيبة اال ومعه رجل أو اثنان إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6596حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ المعافري ان أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه
عن عبد ﷲ بن عمرو ان رجال أتي النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ان أبي ذبح ضحيته قبل ان يصلي فقال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قل ألبيك يصلي ثم يذبح صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 6597حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا حيي بن عبد ﷲ ان أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه قال أخرج لنا
عبد ﷲ بن عمرو قرطاسا وقال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعلمنا يقول اللھم فاطر السماوات واألرض عالم الغيب
والشھادة أنت رب كل شيء واله كل شيء أشھد أن ال إله اال أنت وحدك ال شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك والمالئكة
يشھدون أعوذ بك من الشيطان وشركه وأعوذ بك ان اقترف على نفسي إثما أو أجره على مسلم قال أبو عبد الرحمن كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعلمه عبد ﷲ بن عمرو ان يقول ذلك حين يريد أن ينام صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
لضعف ابن لھيعة
 - 6598حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال انكحوا أمھات األوالد فإني أباھي بھم يوم القيامة صحيح لغيره
 - 6599حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا حيي بن عبد ﷲ ان أبا عبد الرحمن حدثه انه سمع عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له
حسنة ذاھبا وراجعا صحيح لغيره وھذا سند ضعيف
 - 6600حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ ان أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد ﷲ
بن عمرو بن العاصي ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا جاء الرجل يعود مريضا قال اللھم اشف عبدك ينكا لك
عدوا ويمشي لك إلى الصالة إسناده ضعيف
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 - 6601حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا حيي بن عبد ﷲ ان أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد ﷲ بن
عمرو ان رجال قال لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أيا رسول ﷲ ان المؤذنين يفضلونا بأذانھم فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قل كما يقولون فإذا انتھيت فسل تعط حسن لغيره
 - 6602حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ ان أبا عبد الرحمن حدثه ان عبد ﷲ بن
عمرو قال ان رجال جاء إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فسأله عن أفضل األعمال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
الصالة ثم قال مه قال الصالة ثم قال مه قال الصالة ثالث مرات قال فلما غلب عليه قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
الجھاد في سبيل ﷲ قال الرجل فإن لي والدين قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم آمرك بالوالدين خيرا قال والذي بعثك
بالحق نبيا ألجاھدن وألتركنھما قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنت أعلم إسناده ضعيف
 - 6603حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ ان أبا عبد الرحمن حدثه عن عبد ﷲ بن
عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ذكر فتان القبور فقال عمر أترد علينا عقولنا يا رسول ﷲ فقال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نعم كھيئتكم اليوم فقال عمر بفيه الحجر حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6604حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو قال جاء رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ اني أقرأ القرآن فال أجد قلبي يعقل عليه فقال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان قلبك حشي اإليمان وان اإليمان يعطي العبد قبل القرآن إسناده ضعيف
 - 6605حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا بن لھيعة عن عبد ﷲ بن ھبيرة عن عبد ﷲ بن مريح الخوالني قال
سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاصي يقول سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول من صلى على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
صالة صلى ﷲ عليه ومالئكته سبعين صالة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر إسناده ضعيف
 - 6606وسمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول خرج علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي
األمي قاله ثالث مرات وال نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش وتجوز بي
وعوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذھب بي فعليكم بكتاب ﷲ أحلوا حالله وحرموا حرامه إسناده
ضعيف
 - 6607حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا بن لھيعة عن عبد ﷲ ومرة أخرى قال أخبرني عبد ﷲ بن ھبيرة
عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول خرج علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما
كالمودع فذكره إسناده ضعيف
 - 6608حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا بن لھيعة عن عبد ﷲ بن ھبيرة عن أبي ھبيرة الكالعي عن عبد ﷲ بن عمرو
بن العاصي قال خرج علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما فقال ان ربي حرم على الخمر والميسر والمزر والكوبة
والقنين إسناده ضعيف
 - 6609حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنا بن لھيعة عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن
عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد أفلح من آمن ورزق كفافا وقنعه ﷲ به صحيح
 - 6610حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن غيالن ثنا رشدين حدثني أبو ھانئ الخوالني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن
عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال قلب بن آدم على إصبعين من أصابع الجبار عز و جل
إذا شاء أن يقلبه قلبه فكان يكثر أن يقول يا مصرف القلوب صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف رشدين
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 - 6611حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن محمد وسمعته أنا من عبد ﷲ بن محمد بن أبي شيبة ثنا شريك عن أبي
إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر
أھلھا الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أھلھا األغنياء والنساء صحيح دون قوله " األغنياء " فإنھا لم ترد في الشواھد
والمتابعات
 - 6612حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو قال جاء رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ ائذن لي ان أختصي فقال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم خصاء أمتي الصيام والقيام صحيح لغيره دون ذكر القيام وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 6613حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو أن أبا أيوب األنصاري كان في مجلس وھو يقول أال يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة قالوا وھل نستطيع
ذلك قال فإن قل ھو ﷲ أحد ثلث القرآن قال فجاء النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو يسمع أبا أيوب فقال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم صدق أبو أيوب إسناده ضعيف
 - 6614حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو أن رجال أتي النبي صلى ﷲ عليه و سلم بابن له فقال يا رسول ﷲ ان ابني ھذا يقرأ المصحف بالنھار ويبيت بالليل
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما تنقم ان ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما إسناده ضعيف
 - 6615حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد
ﷲ بن عمرو أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان في الجنة غرفة يرى ظاھرھا من باطنھا وباطنھا من ظاھرھا فقال
أبو موسى األشعري لمن ھي يا رسول ﷲ قال لمن أالن الكالم وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام حسن لغيره وھذا
إسناد ضعيف
 - 6616حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن غيالن ثنا رشدين حدثني عمرو بن الحرث ان توبة بن نمر حدثه ان أبا عريف
بن سريع حدثه أن رجال سأل بن عمرو بن العاصي فقال يتيم كان في حجري تصدقت عليه بجارية ثم مات وأنا وارثه فقال
له عبد ﷲ بن عمرو سأخبرك بما سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حمل عمر بن الخطاب على فرس في سبيل ﷲ ثم
وجد صاحبه قد أوقفه يبيعه فأراد أن يشتريه فسأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فنھاه عنه وقال إذا تصدقت بصدقة فأمضھا
إسناده ضعيف
 - 6617حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يدعو يقول اللھم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وھزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا
إسناده ضعيف لضعف ابن لھيعة وحيي بن عبد ﷲ وھو المعافري  .وأخرجه ابن حبان  1027من طريق عبد ﷲ بن وھب
عن حيي بن عبد ﷲ بھذا اإلسناد وحسنا إسناده ھناك تقليدا لقول الحافظ في التقريب  :صدوق يھم  .والصواب ما ھنا فإن حيي
بن عبد ﷲ ذكره الساجي وابن الجارود والعقيلي وابن الجوزي في الضعفاء وقال أحمد  :أحاديثه مناكير وقال البخاري  :فيه
نظر وقال النسائي  :ليس بالقوي ولم يرد في توثيقه إال قول ابن معين  :ليس به بأس وقول ابن عدي  :أرجو أنه ال بأس به إذا
روى عنه ثقة
 - 6618حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يدعو بھؤالء الكلمات اللھم اني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة
األعداء إسناده ضعيف
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 - 6619حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه األيمن صحيح لغيره وھذا إسناد
ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 6620حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا حيي بن عبد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا اضطجع للنوم يقول باسمك رب وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي حسن
لغيره
 - 6621حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من كان يؤمن با واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن با واليوم
اآلخر فليحفظ جاره ومن كان يؤمن با واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن
لھيعة
 - 6622حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ويونس بن محمد قاال ثنا فليح بن سليمان عن ھالل بن على عن عطاء
بن يسار قال لقيت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي فقلت أخبرني عن صفة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في التوراة فقال
أجل وﷲ انه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن } يا أيھا النبي إنا أرسلناك شاھدا ومبشرا ونذيرا { وحرزا لألميين وأنت
عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ وال غليظ وال سخاب باألسواق قال يونس وال صخاب في األسواق وال يدفع السيئة
بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا ال إله اال ﷲ فيفتح بھا أعينا عميا وآذانا صما
وقلوبا غلفا قال عطاء لقيت كعبا فسألته فما اختلفا في حرف اال أن كعبا يقول بلغته أعينا عمومى وآذانا صمومى وقلوبا غلوفى
قال يونس غلفى صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود فمن رجال مسلم
 - 6623حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا خلف يعني بن خليفة عن أبي جناب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال دخلت
على النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو يتوضأ وضوءا مكيثا فرفع رأسه فنظر الي فقال ست فيكم أيتھا األمة موت نبيكم صلى
ﷲ عليه و سلم فكأنما انتزع قلبي من مكانه قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم واحدة قال ويفيض المال فيكم حتى ان الرجل
ليعطي عشرة آالف فيظل يتسخطھا قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثنتين قال وفتنة تدخل بيت كل رجل منكم قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث قال وموت كقعاص الغنم قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أربع وھدنة تكون بينكم وبين بني
األصفر يجمعون لكم تسعة أشھر كقدر حمل المرأة ثم يكونون أولى بالغدر منكم قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خمس
قال وفتح مدينة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ست قلت يا رسول ﷲ أي مدينة قال قسطنطينية حسن لغيره وھذا إسناد
ضعيف أبو جناب ضعيف
 - 6624حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث حدثني حيوة يعني بن شريح عن بن شفى األصبحي عن أبيه
عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي إسناده صحيح
رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم
 - 6625حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق حدثني ليث بن سعد حدثني حيوة بن شريح عن بن شفى األصبحي عن أبيه عن
عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قفلة كغزوة إسناده صحيح
 - 6626حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا بن لھيعة عن حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد
ﷲ بن عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته
الطعام والشھوات بالنھار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان إسناده ضعيف
 - 6627حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي ينفتل عن يمينه وعن شماله ورأيته يصلي حافيا ومنتعال ورأيته
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يشرب قائما وقاعدا قال محمد يعني غندرا أنبأنا به الحسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح لغيره وھذا إسناد
حسن
 - 6628حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك إسناده
حسن
 - 6629حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي انا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال مثل الذي يسترد ما وھب كمثل الكلب يقيء فيأكل منه وإذا استرد الواھب فليوقف بما استرد ثم ليرد
عليه ما وھب إسناده حسن
 - 6630حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن األعمش ثنا عثمان عن أبي حرب الديلي سمعت عبد
ﷲ بن عمرو يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أظلت الخضراء وال أقلت الغبراء من رجل أصدق لھجة من أبي
ذر حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6631حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن
عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي انه قال كسفت الشمس على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فنودي بالصالة جامعة فركع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلى عن الشمس قال قالت عائشة ما
سجدت سجودا قط وال ركعت ركوعا قط كان أطول منه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6632حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن عطاء عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو ان رجال قال ذات يوم
ودخل الصالة الحمد ملء السماء وسبح ودعا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قائلھن فقال الرجل انا فقال النبي
صلى ﷲ عليه و سلم لقد رأيت المالئكة تلقي به بعضھم بعضا إسناده حسن
 - 6633حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب من كتابه ثنا عبد الرحمن بن شريح سمعت شرحبيل بن يزيد المعافري
انه سمع محمد بن ھدية الصدفي قال سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول
ان أكثر منافقي أمتي قراؤھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6634حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد ﷲ بن عمرو بن
العاصي قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان أكثر منافقي أمتي قراؤھا حسن
 - 6635حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد ﷲ بن عمرو انه سأل
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ماذا يباعدني من غضب ﷲ عز و جل قال ال تغضب صحيح لغيره
 - 6636حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا دراج عن عيسى بن ھالل الصدفي عن عبد ﷲ بن عمرو بن
العاصي عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان أرواح المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم ما رأى أحدھم صاحبه قط حسن
 - 6637حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد ﷲ يعني بن المبارك أنا عبد الرحمن بن شريح المعافري ثنا
شراحيل بن يزيد عن محمد بن ھدية عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أكثر منافقي أمتي قراؤھا
إسناده حسن
 - 6638حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ ان أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد ﷲ
بن عمرو بن العاصي قال بعث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاھم
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وكثرة غنيمتھم وسرعة رجعتھم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اال أدلكم على أقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك
رجعة من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فھو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة حسن لغيره
 - 6639حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو قال جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ اجعلني على شيء أعيش به
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا حمزة نفس تحييھا أحب إليك أم نفس تميتھا قال بل نفس أحييھا قال عليك بنفسك
إسناده ضعيف
 - 6640حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال أخاف على أمتي اال اللبن فإن الشيطان بين الرغوة والصريح حسن لغيره
وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة و حيي بن عبد اله المعافري و له شاھد حسن من حديث عقبة بن عامر سيرد 146 / 4
و  155و  156ولفظه في إحدى رواياته أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال اني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن أما
اللبن فيبتغون الريف ويتبعون الشھوات ويتركون الصلوات وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين
 - 6641حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو ان رجال جاء إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ ما عمل الجنة قال الصدق وإذا صدق العبد بر وإذا بر
آمن وإذا آمن دخل الجنة قال يا رسول ﷲ ما عمل النار قال الكذب إذا كذب فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل يعني النار
صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة وحيي بن عبدﷲ
 - 6642حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يطلع ﷲ عز و جل إلى خلقة ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده اال الثنين
مشاحن وقاتل نفس صحيح بشواھده وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 6643حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه قال سمعت
عبد ﷲ بن عمرو يقول أنزلت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سورة المائدة وھو راكب على راحلته فلم تستطع ان
تحمله فنزل عنھا حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة وحيي بن عبدﷲ
 - 6644حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو ثنا إبراھيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري ثنا األوزاعي حدثني ربيعة
بن يزيد عن عبد ﷲ بن الديلمي قال دخلت على عبد ﷲ بن عمرو وھو في حائط له بالطائف يقال له الوھط وھو مخاصر
فتى من قريش يزن بشرب الخمر فقلت بلغني عنك حديث ان من شرب شربة خمر لم يقبل ﷲ له توبة أربعين صباحا وان
الشقي من شقى في بطن أمه وانه من أتى بيت المقدس ال ينھزه اال الصالة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فلما سمع
الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق ثم قال عبد ﷲ بن عمرو انى ال أحل ألحد ان يقول على ما لم أقل سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من شرب من الخمر شربة لم تقبل له صالة أربعين صباحا فإن تاب تاب ﷲ عليه فإن عاد لم
تقبل له صالة أربعين صباحا فإن تاب تاب ﷲ عليه فإن عاد قال فال أدري في الثالثة أو في الرابعة فإن عاد كان حقا على ﷲ
ان يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة قال وسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ﷲ عز و جل خلق خلقه في ظلمة
ثم ألقى عليھم من نوره يومئذ فمن أصابه من نوره يومئذ اھتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم ﷲ عز و
جل وسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان سليمان بن داود عليه السالم سأل ﷲ ثالثا فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن
تكون له الثالثة فسأله حكما يصادف حكمه فأعطاه ﷲ إياه وسأله ملكا ال ينبغي ألحد من بعده فأعطاه إياه وسأله أيما رجل
خرج من بيته ال يريد اال الصالة في ھذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون ﷲ عز و جل قد
أعطاه إياه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن الديلمي
 - 6645حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا يحيى بن أيوب حدثني أبو قبيل قال كنا عند عبد ﷲ بن عمرو بن
العاصي وسئل أي المدينتين تفتح أوال القسطنطينية أو رومية فدعا عبد ﷲ بصندوق له حلق قال فاخرج منه كتابا قال فقال
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عبد ﷲ بينما نحن حول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نكتب إذ سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أي المدينتين تفتح أوال
قسطنطينية أو رومية فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مدينة ھرقل تفتح أوال يعني قسطنطينية إسناده ضعيف
 - 6646حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج ثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أبي قبيل عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر إسناده ضعيف
 - 6647حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة قال ثنا عبد ﷲ بن ھبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد ﷲ بن
عمرو أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يحل ان ينكح المرأة بطالق أخرى وال يحل لرجل ان يبيع على بيع صاحبه
حتى يذره وال يحل لثالثة نفر يكونون بأرض فالة اال أمروا عليھم أحدھم وال يحل لثالثة نفر يكونون بأرض فالة يتناجى اثنان
دون صاحبھما صحيح لغيره إال حديث اإلمارة فحسن
 - 6648حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا الحرث بن يزيد عن على بن رباح قال سمعت عبد ﷲ بن عمرو
يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان المسلم المسدد ليدرك درجه الصوام القوام بآيات ﷲ بحسن خلقه وكرم
ضريبته صحيح لغيره
 - 6649حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا بن لھيعة عن الحرث بن يزيد عن أبي حجيرة عن عبد ﷲ بن
عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان المسلم المسدد فذكره صحيح لغيره
 - 6650حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا بن لھيعة ثنا الحرث بن يزيد عن جندب بن عبد ﷲ انه سمع سفيان
بن عوف يقول سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ذات يوم ونحن عنده طوبى
للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول ﷲ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيھم أكثر ممن يطيعھم حسن لغيره
 - 6650قال وكنا عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما آخر حين طلعت الشمس فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورھم كضوء الشمس قلنا من أولئك يا رسول ﷲ فقال فقراء المھاجرين الذين تتقى بھم
المكاره يموت أحدھم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار األرض حسن لغيره
 - 6651حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا راشد بن يحيى المعافري انه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي
يحدث عن عبد ﷲ بن عمرو قال قلت يا رسول ﷲ ما غنيمة مجالس الذكر قال غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة إسناده
ضعيف
 - 6652حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد ﷲ بن عمرو أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال أربع إذا كن فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة
إسناده ضعيف النقطاعه  .أخرجه ابن وھب في الجامع عن ابن لھيعة بھذا اإلسناد وابن وھب صحيح السماع من ابن لھيعة إال
أن الحديث منقطع الحارث بن يزيد الحضرمي ال يعرف له سماع من عبد ﷲ بن عمرو إنما يروي عنه بواسطة
* وأخرجه مطوال ابن المبارك في الزھد  1204عن ابن عمرو موقوفا وإسناده صحيح
 - 6653حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن عبد ﷲ بن عمرو أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال رباط يوم خير من صيام شھر وقيامه صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6654حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن وإسحاق بن عيسى ويحيى بن إسحاق قالوا ثنا بن لھيعة ثنا يزيد بن عمرو
المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صمت
نجا حسن

210

 - 6655حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن عمرو
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال القلوب أوعية وبعضھا أوعى من بعض فإذا سألتم ﷲ عز و جل أيھا الناس فاسألوه
وأنتم موقنون باإلجابة فإن ﷲ ال يستجيب لعبد دعاه عن ظھر قلب غافل إسناده ضعيف
 - 6656حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو قال توفى رجل بالمدينة فصلى عليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا ليته مات في غير مولده فقال رجل من
الناس لم يا رسول ﷲ فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الرجل إذا توفى في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع
أثره في الجنة إسناده ضعيف
 - 6657حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة حدثني حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد
ﷲ بن عمرو ان امرأة سرقت على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فجاء بھا الذين سرقتھم فقالوا يا رسول ﷲ ان ھذه
المرأة سرقتنا قال قومھا فنحن نفديھا يعني أھلھا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اقطعوا يدھا فقالوا نحن نفديھا بخمسمائة
دينار قال اقطعوا يدھا قال فقطعت يدھا اليمنى فقالت المرأة ھل لي من توبة يا رسول ﷲ قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم
ولدتك أمك فأنزل ﷲ عز و جل في سورة المائدة } فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح { إلى آخر اآلية إسناده ضعيف
 - 6658حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة عن حيي بن عبد ﷲ أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد ﷲ بن
عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يصلي في مرابد الغنم وال يصلي في مرابد اإلبل والبقر إسناده ضعيف . .
والحديث صحيح دون ذكر البقر
 - 6659حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف ثنا بن وھب حدثني عمرو يعني بن الحرث عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من ترك الصالة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له
الدنيا وما عليھا فسلبھا ومن ترك الصالة سكرا أربع مرات كان حقا على ﷲ عز و جل ان يسقيه من طينة الخبال قيل وما
طينة الخبال يا رسول ﷲ قال عصارة أھل جھنم إسناده حسن
 - 6660حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا أبو جعفر يعني الرازي عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يصلي في نعليه ورأيته يصلي حافيا ورأيته يشرب قائما ورأيته يشرب
قاعدا ورأيته ينصرف عن يمينه ورأيته ينصرف عن يساره حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي
 - 6661حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھيثم بن خارجة ثنا حفص بن ميسرة عن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يقص على الناس اال أمير أو مأمور أو مراء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6662حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد وھاشم يعني بن القاسم قاال ثنا محمد بن راشد الخزاعي عن سليمان بن
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قضى ان ال يقتل مسلم بكافر صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 6663حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا محمد بن راشد عن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قضى ان من قتل خطأ فديته مائة من اإلبل ثالثون بنت مخاض وثالثون بنت لبون وثالثون حقة وعشرة
بنو لبون ذكور إسناده حسن
 - 6664حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يتوارث أھل ملتين حسن لغيره
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 - 6665حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال إذا تزوج الرجل البكر أقام عندھا ثالثة أيام إسناده ضعيف
 - 6666حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أيما عبد كوتب على مائة أوقية فاداھا اال عشر أوقيات فھو رقيق حسن
 - 6667حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت النبي صلى ﷲ
عليه و سلم امرأتان في أيديھما أساور من ذھب فقال لھما رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أتحبان ان يسوركما ﷲ يوم القيامة
أساور من نار قالتا ال قال فاديا حق ھذا الذي في أيديكما حسن
 - 6668حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا داود بن أبي ھند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر قال وكأنما تفقأ في وجھه حب الرمان من الغضب قال
فقال لھم مالكم تضربون كتاب ﷲ بعضه ببعض بھذا ھلك من كان قبلكم قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لم أشھده بما غبطت نفسي بذلك المجلس اني لم أشھده صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6669حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم وقف عند الجمرة الثانية أطول مما وقف عند الجمرة األولى ثم أتى جمرة العقبة فرماھا ولم يقف عندھا
صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6670حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إذا التقت الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج بن
أرطاة
 - 6671حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم ثنا أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه قال ذكر عبد
ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يحل سلف وبيع وال شرطان في بيع وال ربح ما لم يضمن وال بيع
ما ليس عندك إسناده حسن
 - 6672حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسماعيل ثنا ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم ما من مسلم يشيب شيبة في اإلسالم اال كتب له بھا حسنة ورفع بھا درجة أو حط
عنه بھا خطيئة صحيح لغيره
 - 6673حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه ﷲ فضله يوم القيامة حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف ليث
 - 6674حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام إسناده حسن
 - 6675حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن عجالن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تنتفوا الشيب فإنه ما من عبد يشيب في اإلسالم شيبة اال كتب ﷲ له بھا حسنة وحط عنه بھا
خطيئة إسناده حسن
 - 6676حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن عجالن ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عن الشراء والبيع في المسجد وان تنشد فيه األشعار وان تنشد فيه الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصالة
إسناده حسن
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 - 6677حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوھم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جھنم
يقال له بولس فتعلوھم نار األنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أھل النار إسناده حسن
 - 6678حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا عبيد ﷲ بن األخنس حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتى أعرابي
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ان أبي يريد ان يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك ان أطيب ما أكلتم من كسبكم وان
أموال أوالدكم من كسبكم فكلوه ھنيئا صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6679حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا حسين ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يصلي حافيا وناعال ويصوم في السفر ويفطر ويشرب قائما وقاعدا وينصرف عن يمينه وعن شماله صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 6680حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذھب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد قال فقال ھذا أشر ھذا حلية
أھل النار فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6681حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة على رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال كفوا السالح اال خزاعة عن بني بكر فأذن لھم حتى صلى العصر ثم قال كفوا السالح فلقى رجل
من خزاعة رجال من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقام خطيبا فقال ورأيته وھو
مسند ظھره إلى الكعبة قال ان أعدى الناس على ﷲ من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاھلية فقام إليه رجل
فقال ان فالنا ابني فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال دعوة في اإلسالم ذھب أمر الجاھلية الولد للفراش وللعاھر األثلب
قالوا وما األثلب قال الحجر قال وفي األصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس قال وقال ال صالة بعد الغداة حتى تطلع
الشمس وال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال وال تنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا وال يجوز المرأة عطية إال
بإذن زوجھا إسناده حسن ولبعضه شواھد يصح بھا
 - 6682حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جمع النبي صلى ﷲ
عليه و سلم بين الصالتين يوم غزا بني المصطلق حسن لغيره
 - 6683حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجال من
مزينة يسأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يا رسول ﷲ جئت أسألك عن الضالة من اإلبل قال معھا حذاؤھا وسقاؤھا
تأكل الشجر وترد الماء فدعھا حتى يأتيھا باغيھا قال الضالة من الغنم قال لك أو ألخيك أو للذئب تجمعھا حتى يأتيھا باغيھا
قال الحريسة التي توجد في مراتعھا قال فيھا ثمنھا مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك
ثمن المجن قال يا رسول ﷲ فالثمار وما أخذ منھا في أكمامھا قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل
فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكاال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول ﷲ واللقطة
نجدھا في سبيل العامرة قال عرفھا حوال فإن وجد باغيھا فأدھا إليه وإال فھي لك قال ما يوجد في الخرب العادي قال فيه وفي
الركاز الخمس حسن
 - 6684حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلي ثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
جاء أعرابي إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم يسأله عن الوضوء فأراه ثالثا ثالثا قال ھذا الوضوء فمن زاد على ھذا فقد أساء
وتعدى وظلم صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 6685حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
اعتمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث عمر كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف الحجاج بن
أرطاة مدلس
 - 6686حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم انا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
اعتمر ثالث عمر كل ذلك في ذي القعدة يلبى حتى يستلم الحجر حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة
 - 6687حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن إدريس ثنا بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان قيمة المجن كان
على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عشرة دراھم إسناده ضعيف
 - 6688حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد ﷲ بن عبد الرحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في األولى وخمسا في اآلخرة ولم يصل قبلھا وال بعدھا قال أبي
وأنا أذھب إلى ھذا إسناده حسن
 - 6689حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا سبعا واضربوھم عليھا إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينھم في المضاجع قال أبي
وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن في ھذا الحديث سوار أبو حمزة وأخطأ فيه إسناده حسن
 - 6690حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال في خطبته وھو مسند ظھره إلى الكعبة ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عھد في عھده صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6691حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى ﷲ عليه
وسلم وجد تمرة في بيته تحت جنبه فأكلھا إسناده حسن
 - 6692حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد ﷲ بن عمرو قال
لما دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مكة عام الفتح قام في الناس خطيبا فقال يا أيھا الناس انه ما كان من حلف في
الجاھلية فإن اإلسالم لم يزده اال شدة وال حلف في اإلسالم والمسلمون يد على من سواھم تكافأ دماؤھم يجير عليھم أدناھم
ويرد عليھم أقصاھم ترد سراياھم على قعدھم ال يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم ال جلب وال جنب وال تؤخذ
صدقاتھم اال في ديارھم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6693حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ان ﷲ عز و جل قد زادكم صالة وھي الوتر حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف حجاج بن أرطاة ضعيف
 - 6694حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم جمع بين الصالتين في السفر صحيح
 - 6695حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون انا ھمام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة وال سرف وقال يزيد مرة في غير إسراف وال مخيلة
إسناده حسن
 - 6696حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة قال كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يعلمنا كلمات نقولھن عند النوم من الفزع بسم ﷲ أعوذ بكلمات ﷲ التامة من غضبه وعقابه وشر عباده
ومن ھمزات الشياطين وان يحضرون قال فكان عبد ﷲ بن عمرو يعلمھا من بلغ من ولده أن يقولھا عند نومه ومن كان منھم
صغيرا ال يعقل ان يحفظھا كتبھا له فعلقھا في عنقه حديث محتمل للتحسين وھذا إسناد ضعيف
214

 - 6697حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا حجاج عن عطاء عن جابر وعن أبي الزبير عن جابر وعن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده قال وقت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألھل المدينة ذا الحليفة وألھل الشام الجحفة وألھل اليمن وأھل
تھامة يلملم وألھل الطائف وھى نجد قرنا وألھل العراق ذات عرق صحيح دون ذكر ميقات أھل العراق فشاذ وھذا إسناد
ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة
 - 6698حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تجوز شھادة خائن وال خائنة ورد شھادة القانع الخادم والتابع ألھل البيت وأجازھا
لغيرھم إسناده حسن
 - 6699حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قضى أيما مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعي له ادعاه ورثته قضى ان كان من حرة تزوجھا
أو من أمة يملكھا فقد لحق بما استلحقه وان كان من حرة أو أمة عاھر بھا لم يلحق بما استلحقه وان كان أبوه الذي يدعي له
ھو ادعاه وھو بن زنية ألھل أمه من كانوا حرة أو أمة إسناده حسن
 - 6700حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون انا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء
رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ ان لي ذوي أرحام أصل ويقطعوني وأعفو ويظلمون وأحسن
ويسيئون أفأكافئھم قال ال إذا تتركون جميعا ولكن خذ بالفضل وصلھم فإنه لن يزال معك ظھير من ﷲ عز و جل ما كنت على
ذلك حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة
 - 6701حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن يوسف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يحضر الجمعة ثالثة رجل حضرھا بدعاء وصالة فذلك رجل دعا ربه ان شاء أعطاه وان شاء
منعه ورجل حضرھا بسكوت وإنصات فذلك ھو حقھا ورجل يحضرھا يلغو فذلك حظه منھا حسن
 - 6702حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أنس بن عياض ثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا
وأخي مجلسا ما أحب ان لي به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جلوس عند
باب من أبوابه فكرھنا ان نفرق بينھم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيھا حتى ارتفعت أصواتھم فخرج رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مغضبا قد احمر وجھه يرميھم بالتراب ويقول مھال يا قوم بھذا أھلكت األمم من قبلكم باختالفھم على
أنبيائھم وضربھم الكتب بعضھا ببعض ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا
به وما جھلتم منه فردوه إلى عالمه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6703حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أنس بن عياض ثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره قال أبو حازم لعن ﷲ دينا أنا أكبر منه يعني التكذيب بالقدر
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6704حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم أنا حجاج ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان العاص بن وائل نذر في
الجاھلية ان ينحر مائة بدنة وان ھشام بن العاص نحر حصته خمسين بدنة وان عمرا سأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن ذلك
فقال أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك إسناده حسن
 - 6705حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن عامر األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يرجع في ھبته اال الوالد من ولده والعائد في ھبته كالعائد في قيئه حسن
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 - 6706حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ھمام أنا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ھي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرھا إسناده حسن و اختلف في رفعه ووقفه
والموقوف أصح
 - 6707حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو ان امرأة أتت
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقالت يا رسول ﷲ ان ابني ھذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه
انه ينزعه منى قال أنت أحق به ما لم تنكحي حسن
 - 6708حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا ھمام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة وال سرف ان ﷲ يحب ان ترى نعمته على عبده إسناده حسن
 - 6709حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فھو لھا وما كان بعد عصمة
النكاح فھو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته حسن
 - 6710حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرني معمر ان بن جريج أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد
ﷲ بن عمرو بن العاصي ان زنباعا أبا روح وجد غالما له مع جارية له فجدع انفه وجبه فآتي النبي صلى ﷲ عليه و سلم
فقال من فعل ھذا بك قال زنباع فدعاه النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ما حملك على ھذا فقال كان من أمره كذا وكذا فقال
النبي صلى ﷲ عليه و سلم للعبد اذھب فأنت حر فقال يا رسول ﷲ فمولي من أنا قال مولى ﷲ ورسوله فأوصى به رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم المسلمين قال فلما قبض رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جاء إلى أبي بكر فقال وصية رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال نعم نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراھا عليه حتى قبض أبو بكر فلما استخلف عمر جاءه فقال وصية
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال نعم أين تريد قال مصر فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكلھا حسن
لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6711حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في كل إصبع عشر من اإلبل وفي كل سن خمس من
اإلبل واألصابع سواء واألسنان سواء قال محمد وسمعت مكحوال يقول وال يذكره عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أبي قال
عبد الرزاق ما رأيت أحدا أورع في الحديث من محمد بن راشد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6712حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج عن عبد الكريم الجزري أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه
عن عبد ﷲ بن عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرھم قال ال يصلي أحد بعد العصر
حتى الليل وال بعد الصبح حتى تطلع الشمس وال تسافر المرأة اال مع ذي محرم مسيرة ثالث وال تتقدمن امرأة على عمتھا وال
على خالتھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6713حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن العقيقة فقال ان ﷲ ال يحب العقوق وكأنه كره االسم قالوا يا رسول ﷲ إنما نسألك عن أحدنا يولد
له قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغالم شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة قال وسئل عن الفرع قال والفرع
حق وان تتركه حتى يكون شغزبا أو شغزوبا بن مخاض أو بن لبون فتحمل عليه في سبيل ﷲ أو تعطيه أرملة خير من أن
تذبحه يلصق لحمه بوبره وتكفىء إناءك وتوله ناقتك قال وسئل عن العتيرة فقال العتيرة حق قال بعض القوم لعمرو بن شعيب
ما العتيرة قال كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون إسناده حسن
 - 6714حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الحسين بن محمد وسريج قاال حدثنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أدرك رجلين وھما مقترنان يمشيان إلى البيت فقال
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رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما بال القران قاال يا رسول ﷲ نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين فقال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ليس ھذا نذرا فقطع قرانھما قال سريج في حديثة إنما النذر ما ابتغى به وجه ﷲ عز و جل حسن
 - 6715حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا الفرج عن عبد ﷲ بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقص إال أمير أو مأمور أو مراء فقلت له إنما كان يبلغنا أو متكلف قال ھكذا سمعت
النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف الفرج بن فضالة وعبدﷲ بن عامر
 - 6716حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر وعبد الصمد قاال ثنا محمد يعني بن راشد ثنا سليمان عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قضى أن عقل أھل الكتابين نصف عقل المسلمين وھم اليھود والنصارى
إسناده حسن
 - 6717حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر وعبد الصمد قاال ثنا محمد ثنا سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا أخذوا
الدية وھى ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفه وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فھو لھم وذلك تشديد العقل إسناده
حسن
 - 6718حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر وعبد الصمد قاال ثنا محمد ثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان بين
الناس قال أبو النضر فيكون رميا في عمياء في غير فتنة وال حمل سالح إسناده حسن
 - 6719حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا محمد بن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قضى من قتل خطأ فديته مائة من اإلبل إسناده حسن
 - 6720حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان نائما فوجد تمرة تحت جنبه فأخذھا فأكلھا ثم جعل يتضور من آخر الليل وفزع لذلك بعض أزواجه
فقال اني وجدت تمرة تحت جنبي فآكلتھا فخشيت ان تكون من تمر الصدقة إسناده حسن
 - 6721حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن مسعدة عن بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا اال ان يكون سفقة خيار وال يحل له ان يفارقه خشية أن يستقيله
صحيح لغيره دون قوله " وال يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله " وھذا إسناد حسن
 - 6722حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان بن موسى ان عبد ﷲ بن عمرو كتب
إلى عامل له على أرض له ان ال تمنع فضل مائك فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من منع فضل الماء
ليمنع به فضل الكال منعه ﷲ يوم القيامة فضله صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف النقطاعه
 - 6723حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع العربان إسناده ضعيف إلبھام الثقة
* تنبيه  :الصواب بيع العربان
 - 6724حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا محمد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من حمل علينا السالح فليس منا وال رصد بطريق صحيح وھذا إسناد حسن

217

 - 6725حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي ثنا حبيب عن عمرو عن أبيه عن عبد ﷲ بن
عمرو أن أبا ثعلبة الخشني أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ ان لي كالبا مكلبة فأفتنى في صيدھا فقال ان
كانت لك كالب مكلبة فكل مما أمسكت عليك فقال يا رسول ﷲ ذكى وغير ذكى قال ذكى وغير ذكى قال وان أكل منه قال وان
أكل منه قال يا رسول ﷲ أفتني في قوسي قال كل ما أمسكت عليك قوسك قال ذكى وغير ذكى قال ذكى وغير ذكى قال وان
تغيب عنى قال وان تغيب عنك ما لم يصل يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سھمك قال يا رسول ﷲ افتنا في آنية المجوس إذا
اضطررنا إليھا قال إذا اضطررتم إليھا فاغسلوھا بالماء واطبخوا فيھا صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6726حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھمام ثنا عباس الجزري ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال أيما عبد كاتب على مائة أوقية فاداھا اال عشرة أواق فھو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار
فاداھا اال عشرة دنانير فھو عبد كذا قال عبد الصمد عباس الجزري كان في النسخة عباس الجويري فاصلحه أبي كما قال عبد
الصمد الجزري إسناده حسن
 - 6727حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن داود بن أبي ھند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يوم الفتح ال يجوز لمرأة عطية إال بإذن زوجھا إسناده حسن
 - 6728حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال مثله إسناده حسن
 - 6729حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد يعني بن سلمة ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال شھدت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوم حنين وجاءته وفود ھوازن فقالوا يا محمد انا أصل وعشيرة فمن
علينا من ﷲ عليك فإنه قد نزل بنا من البالء ماال يخفي عليك فقال اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم قالوا خيرتنا بين
أحسابنا وأموالنا نختار أبناءنا فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فھو لكم فإذا صليت الظھر فقولوا انا نستشفع برسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في نسائنا وأبنائنا قال ففعلوا فقال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فھو لكم وقال المھاجرون ما كان لنا فھو لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم وقالت األنصار مثل ذلك وقال عيينة بن بدر أما ما كان لي ولبني فزارة فال وقال األقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فال
وقال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فال فقالت الحيان كذبت بل ھو لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يا أيھا الناس ردوا عليھم نساءھم وأبناءھم فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة فرائض من أول شيء
يفيئه ﷲ علينا ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون اقسم علينا فيئنا بيننا حتى ألجؤوه إلى سمرة فخطفت رداءه فقال يا أيھا
الناس ردوا على ردائي فوﷲ لو كان لكم بعدد شجر تھامة نعم لقسمته بينكم ثم ال تلفوني بخيال وال جبانا وال كذوبا ثم دنا من
بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلھا بين أصابعه السبابة والوسطى ثم رفعھا فقال يا أيھا الناس ليس لي من ھذا الفيء وال ھذه
اال الخمس والخمس مردود عليكم فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أھله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا فقام رجل
معه كبه من شعر فقال أني أخذت ھذه أصلح بھا بردعة بعير لي دبر قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فھو لك فقال
الرجل يا رسول ﷲ أما إذ بلغت ما أرى فال أرب لي بھا ونبذھا حسن
 - 6730حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد عن عبد ﷲ بن المبارك ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
عبد ﷲ بن عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياھھم إسناده حسن
 - 6731حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زكريا بن عدى ثنا عبيد ﷲ عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان
رجال قال يا رسول ﷲ انى أعطيت أمي حديقة حياتھا وإنھا ماتت فلم تترك وارثا غيري فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك إسناده حسن
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 - 6732حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال نذر اال فيما ابتغى به وجه ﷲ عز و جل وال يمين في
قطيعة رحم حسن
 - 6733حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا
صحيح
 - 6734حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعني بن الھاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول اللھم انى أعوذ بك من الكسل والھرم والمغرم والمأثم وأعوذ بك من فتنه المسيح
الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6735حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وأبو سلمة الخزاعي قاال ثنا ليث عن يزيد يعني بن الھاد عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده انه سمع النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول أال أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة فسكت
القوم فأعادھا مرتين أو ثالثا قال القوم نعم يا رسول ﷲ قال أحسنكم خلقا إسناده حسن
 - 6736حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم ثنا خليفة بن خياط حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من حلف على يمين فرأى غيرھا خيرا منھا فتركھا كفارتھا إسناده حسن غير أن
قوله " فتركه كفارتھا " فيه كالم  ...ثم نقل قول البيھقي أنھا زيادة تخالف األحاديث الصحيحة  .وقول أبي داود  :األخاديث
كلھا عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم " وليكفر عن يمينه " إال فيما ال يعبأ به
 - 6737حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحرث المكي حدثني األسلمي يعني عبد ﷲ بن عامر عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده قال عق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الغالم شاتين وعن الجارية شاة حسن وھذا إسناد ضعيف
لضعف عبدﷲ بن عامر األسلمي
 - 6738حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير ثنا أبان يعني بن عبد ﷲ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل مسكر حرام صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6739حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا بن لھيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي قال كنا عند النبي صلى ﷲ عليه و سلم فجاء شاب فقال يا رسول ﷲ أقبل وأنا صائم قال ال فجاء شيخ
فقال أقبل وأنا صائم قال نعم قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد علمت لم نظر بعضكم إلى
بعض ان الشيخ يملك نفسه إسناده ضعيف على خالف في صحابيه
 - 6740حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وداود بن أبي ھند عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قال ال إله اال ﷲ وحده ال شريك له } له الملك وله الحمد وھو على
كل شيء قدير مائتي مرة في يوم لم يسبقه أحد كان قبله وال يدركه أحد بعده اال بأفضل من عمله صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6741حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزھري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قوما يتدارءون فقال إنما ھلك من كان قبلكم بھذا ضربوا كتاب ﷲ بعضه ببعض وإنما نزل كتاب
ﷲ يصدق بعضه بعضا فال تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جھلتم فكلوه إلى عالمه صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 6742حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من حمل علينا السالح فليس منا وال رصد بطريق ومن قتل على غير ذلك فھو شبه العمد
وعقله مغلظ وال يقتل صاحبه وھو كالشھر الحرام للحرمة والجوار إسناده حسن
 - 6743حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وحسين بن محمد قاال ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى قال حسين
في حديثه قال ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من قتل خطا فديته مائة من اإلبل
ثالثون بنات مخاض وثالثون بنات لبون وثالثون حقة وعشر بنو لبون ذكور إسناده حسن
 - 6744حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا بكر بن سوادة عن عبد الرحمن بن جبير ان عبد ﷲ بن عمرو
حدثه ان نفرا من بني ھاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر وھى تحته يومئذ فرآھم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقال لم أر اال خيرا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ قد برأھا من ذلك ثم قام رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم على المنبر فقال ال يدخل رجل بعد يومي ھذا على مغيبة اال ومعه رجل أو اثنان صحيح
 - 6745حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن محمد يعني أبا إبراھيم المعقب ثنا مروان ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن
جنادة بن أبي أمية عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قتل قتيال من أھل الذمة لم يرح رائحة
الجنة وان ريحھا ليوجد من مسيرة أربعين عاما إسناده صحيح
 - 6746حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الحسين حدثني بن أبي الزناد عن عبد الرحمن يعني بن الحرث أخبرني عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده انه سمع رجال من مزينة سأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ماذا تقول يا رسول ﷲ في ضالة
اإلبل فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مالك ولھا معھا حذاؤھا وسقاؤھا قال فضالة الغنم قال لك أو ألخيك أو للذئب قال
فمن أخذھا من مرتعھا قال عوقب وغرم مثل ثمنھا ومن استطلقھا من عقال أو استخرجھا من حفش وھى المظال فعليه القطع
قال يا رسول ﷲ فالثمر يصاب في أكمامه فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس على آكل سبيل فمن أتخذ خبنة غرم مثل
ثمنھا وعوقب ومن أخذ شيئا منھا بعد ان أوى إلى مربد أو كسر عنھا بابا فبلغ ما يأخذ ثمن المجن فعليه القطع قال يا رسول
ﷲ فالكنز نجده في الخرب وفي اآلرام فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فيه وفي الركاز الخمس صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6747حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب الخفاف ثنا حسين حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجال سأل
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف أو قال وال تفدي مالك بماله شك
حسين إسناده حسن
 - 6748حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا مسلم يعني بن خالد عن عبد الرحمن يعني بن حرملة عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب حسن
 - 6749حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الخزاعي يعني أبا سلمة قال ثنا ليث عن يزيد يعني بن الھاد عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول اللھم اني أعوذ بك من الكسل والھرم والمأثم والمغرم وأعوذ
بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار صحيح
 - 6750حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد يعني بن سلمة عن ثابت عن أبي أيوب ان نوفا وعبد ﷲ بن عمرو يعني
بن العاصي اجتمعا فقال نوف لو ان السماوات واألرض وما فيھما وضع في كفة الميزان ووضعت ال إله اال ﷲ في الكفة
األخرى لرجحت بھن ولو ان السماوات واألرض وما فيھن كن طبقا من حديد فقال رجل ال إله اال ﷲ لخرقتھن حتى تنتھي
إلى ﷲ عز و جل فقال عبد ﷲ بن عمرو صلينا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المغرب فعقب من عقب ورجع من رجع
فجاء صلى ﷲ عليه و سلم وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبتيه فقال أبشروا معشر المسلمين ھذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء
يباھي بكم المالئكة يقول ھؤالء عبادي قضوا فريضة وھم ينتظرون أخرى إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 6751حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن مطرف بن عبد ﷲ بن الشخير
ان نوفا وعبد ﷲ بن عمرو اجتمعا فقال نوف فذكر الحديث فقال عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي وأنا أحدثك عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال صلينا مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم ذات ليله فعقب من عقب ورجع من رجع فجاء رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قبل ان يثور الناس لصالة العشاء فجاء وقد حفزه النفس رافعا أصبعه ھكذا وعقد تسعا وعشرين وأشار بأصبعه
السبابة إلى السماء وھو يقول أبشروا معشر المسلمين ھذا ربكم عز و جل قد فتح بابا من أبواب السماء يباھي بكم المالئكة
يقول مالئكتي انظروا إلى عبادي أدوا فريضة وھم ينتظرون أخرى صحيح بما قبله وھذا سند ضعيف لضعف علي بن زيد
 - 6752حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي أيوب األزدي عن نوف
األزدي وعبد ﷲ بن عمرو بن العاصي عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله وزاد فيه وان كاد يحسر ثوبه عن ركبتيه وقد
حفزه النفس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6753حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا بن لھيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب انه سمع أبا الخير يقول سمعت عبد
ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول ان رجال قال يا رسول ﷲ أي اإلسالم أفضل قال من سلم الناس من لسانه ويده صحيح وھذا
إسناد ضعيف
 - 6754حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا بن لھيعة ثنا عبد ﷲ بن ھبيرة عن بن مريح مولى عبد ﷲ بن عمرو
انه سمع عبد ﷲ بن عمرو يقول من صلى على النبي صلى ﷲ عليه و سلم واحدة صلى ﷲ عليه ومالئكته سبعين صالة
إسناده ضعيف
 - 6755حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا الحرث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال سمعت بن حجيرة يسأل
القاسم بن البرحي كيف سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يخبر قال سمعته يقول ان خصمين اختصما إلى عمرو بن
العاصي فقضى بينھما فسخط المقضي عليه فأتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأخبره فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا قضى القاضي فاجتھد فأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتھد فاخطأ كان له أجر أو أجران إسناده ضعيف
 - 6756حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد ﷲ بن بكر السھمي المعنى واحد قاال ثنا سوار أبو
حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مروا أبناءكم بالصالة لسبع سنين
واضربوھم عليھا لعشر سنين وفرقوا بينھم في المضاجع وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فال ينظرن إلى شيء من عورته
فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته إسناده حسن
 - 6757حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد يعني بن سلمة أخبرني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان أعتى الناس على ﷲ عز و جل من قتل في حرم ﷲ أو قتل غير قاتله أو
قتل بذحول الجاھلية صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6758حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ويونس قاال ثنا نافع بن عمرو عن بشر بن عاصم الثقفي عن أبيه عن عبد ﷲ
بن عمرو قال نافع وال أعلمه اال عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أبي ولم يشك يونس قال عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ان ﷲ عز و جل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة بلسانھا إسناده حسن
 - 6759حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن عبد ﷲ بن
عمرو قال سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الفرع فقال الفرع حق وان تركته حتى يكون شغزبا بن مخاض أو بن
لبون فتحمل عليه في سبيل ﷲ أو تعطيه أرملة خير من ان تبكه يلصق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك إسناده حسن
 - 6760حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد
ﷲ بن عمرو بن العاصي قال لقيني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ألم أحدث انك تقوم الليل أو أنت الذي تقول ألقومن
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الليل وألصومن النھار قال أحسبه قال نعم يا رسول ﷲ قد قلت ذلك قال فقم ونم وصم وأفطر وصم من كل شھر ثالثة أيام
ولك مثل صيام الدھر قلت يا رسول ﷲ أني أطيق أكثر من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت اني أطيق أفضل من ذلك
قال فصم يوما وأفطر يوما وھو أعدل الصيام وھو صيام داود قلت أني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ال أفضل من ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6761حدثنا عبد حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة أنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد
الرحمن عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص قال بلغ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انى أقول ألصومن الدھر وألقومن الليل ما
بقيت فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنت الذي تقول أو قلت ألصومن الدھر وألقومن الليل ما بقيت قال قلت نعم قال
فإنك ال تطيق ذلك قال فقم ونم وصم وأفطر وصم ثالثة أيام من كل شھر فإن الحسنة عشر أمثالھا فذكر معناه صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 6762حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھشام عن يحيى عن أبي سلمة حدثني عبد ﷲ بن عمرو بن العاص قال
دخل على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكر نحو حديث الزھري إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6763حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال
كسفت الشمس على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فصلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأطال القيام ثم ركع فأطال
الركوع ثم رفع فأطال قال شعبة وأحسبه قال في السجود نحو ذلك وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول رب لم تعدني ھذا وأنا
أستغفرك رب لم تعدني ھذا وأنا فيھم فلما صلى قال عرضت على الجنة حتى لو مددت يدي لتناولت من قطوفھا وعرضت
على النار فجعلت أنفخ خشية ان يغشاكم حرھا ورأيت فيھا سارق بدنتي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ورأيت فيھا أخا بني
دعدع سارق الحجيج فإذا فطن له قال ھذا عمل المحجن ورأيت فيھا امرأة طويلة سوداء حميرية تعذب في ھرة ربطتھا فلم
تطعمھا ولم تسقھا ولم تدعھا تأكل من خشاش األرض حتى ماتت وان الشمس والقمر ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته
ولكنھما آيتان من آيات ﷲ فإذا انكسف أحدھما أو قال فعل بأحدھما شيء من ذلك فاسعوا إلى ذكر ﷲ قال أبي قال بن فضيل لم
تعذبھم وأنا فيھم لم تعذبنا ونحن نستغفرك قال أبي ووافق شعبة زائدة وقال من خشاش األرض حدثناه معاوية صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 6764حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حصين عن مجاھد عن عبد ﷲ بن عمرو انه تزوج امرأة
من قريش فكان ال يأتيھا كان يشغله الصوم والصالة فذكر ذلك للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال صم من كل شھر ثالثة أيام
قال اني أطيق أكثر من ذلك فما زال به حتى قال له صم يوما وأفطر يوما وقال له اقرأ القرآن في كل شھر قال اني أطيق أكثر
من ذلك قال اقرأه في كل خمس عشرة قال اني أطيق أكثر من ذلك قال اقرأه في كل سبع حتى قال اقرأ في كل ثالث وقال
النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير
ذلك فقد ھلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6765حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا العباس يقول سمعت عبد ﷲ بن
عمرو يحدث ان رجال جاء إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم يستأذنه في الجھاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيھما فجاھد
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6766حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب عن أبي العباس عن عبد ﷲ بن عمرو ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال أبي وثنا روح ثنا شعبة سمعت حبيب بن أبي ثابت سمعت أبا العباس الشاعر وكان صدوقا يحدث
عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا عبد ﷲ بن عمرو انك تصوم الدھر فإذا صمت الدھر وقمت
الليل ھجمت له العين ونفھت له النفس ال صام من صام األبد صم ثالثة أيام من الشھر صوم الدھر كله قال قلت اني أطيق قال
صم صوم داود فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى وقال روح نھثت له النفس إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 6767حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد ﷲ بن
عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال استقرؤا القرآن من أربعة من عبد ﷲ بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن
جبل وأبي بن كعب قال وقال لم يكن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فاحشا وال متفحشا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6767قال وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان من أحبكم إلى أحسنكم خلقا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6768حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان قال أبي وبن نمير قال انا األعمش عن عبد ﷲ بن
مرة عن مسروق عن عبد ﷲ بنعمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة
من األربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعھا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاھد غدر وإذا خاصم فجر إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6769حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وعبد ﷲ بن بكر قاال ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس على رجل طالق فيما ال يملك وال عتاق فيما ال يملك وال بيع فيما ال يملك
حسن
 - 6770حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لما افتتح مكة قال ال تنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6771حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد ﷲ بن عمرو ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحرث وھى صائمة في يوم جمعة فقال لھا اصمت أمس فقالت ال قال
أتريدين ان تصومي غدا فقالت ال قال فأفطري إذا قال سعيد ووافقني عليه مطر عن سعيد بن المسيب صحيح
 - 6772حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لما فتح مكة قال في خطبته في األصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 6773حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا حماد بن سلمة عن يعلي بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد ﷲ بن عمرو عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من شرب الخمر فسكر لم تقبل صالته أربعين ليلة فإن شربھا فسكر لم تقبل صالته أربعين
ليلة والثالثة والرابعة فإن شربھا لم تقبل صالته أربعين ليلة فإن تاب لم يتب ﷲ عليه وكان حقا على ﷲ أن يسقيه من عين
خبال قيل وما عين خبال قال صديد أھل النار صحيح لغيره دون قوله " فإن تاب لم يتب ﷲ عليه "
 - 6774حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز وعفان قاال ثنا حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد ﷲ بن عمرو
بن العاصي قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم توضع الرحم يوم القيامة لھا حجنة كحجنة المغزل تتكلم بلسان طلق ذلق
فتصل من وصلھا وتقطع من قطعھا وقال عفان المغزل وقال بالسنة لھا إسناده ضعيف
 - 6775حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا ھمام عن قتادة عن يزيد أخي مطرف عن عبد ﷲ بن عمرو أنه سأل النبي
صلى ﷲ عليه و سلم في كم أقرأ القرآن فذكر الحديث قال يحيى قال في سبع ال يفقه من قرأه في أقل من ثالث وقال كيف
أصوم قال صم من كل شھر ثالثة أيام من كل عشرة أيام يوما ويكتب لك أجر تسعة أيام قال اني أقوى من ذلك قال صم من
كل عشرة يومين ويكتب لك أجر ثمانية أيام حتى بلغ خمسة أيام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6776حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن بن مسلم وكان في كتاب أبي عن
الحسن بن مسلم فضرب على الحسن وقال عن بن مسلم وإنما ھو محمد بن مسلم أبو الزبير أخطأ األزرق عن عبد ﷲ بن

223

عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا رأيت أمتي ال يقولون للظالم منھم أنت الظالم فقد تودع منھم إسناده ضعيف
النقطاعه
 - 6777حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج بن محمد ثنا بن لھيعة عن راشد بن يحيى قال أبي قال حسن األشيب راشد أبو
يحيى المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن بن عمرو قال قلت يا رسول ﷲ ما غنيمة مجالس الذكر قال غنيمة
مجالس الذكر الجنة إسناده ضعيف
 - 6778حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا بن أبي ذئب ويزيد قال أخبرنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن
أبي سلمة عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لعن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الراشي والمرتشي
قال يزيد لعنه ﷲ على الراشي والمرتشي إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبدالرحمن
 - 6779حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو قال لعن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الراشي والمرتشي
إسناده ھو إسناد الذي قبله قوي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 6780حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم أنا عامر األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال نذر البن آدم فيما ال يملك وال عتق البن آدم فيما ال يملك وال طالق له فيما ال يملك وال يمين فيما ال يملك
إسناده حسن
 - 6781حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجوز طالق وال بيع وال عتق وال وفاء نذر فيما ال يملك حسن
 - 6782حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم وقف عند الجمرة الثانية أكثر مما وقف عند الجمرة األولى ثم أتي جمرة العقبة فرماھا ولم يقف عندھا صحيح
لغيره
 - 6783حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أنا
رأيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم ينفتل عن يمينة وعن شماله في الصالة ويشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا وناعال ويصوم
في السفر ويفطر صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة
 - 6784حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا الحسن بن عمرو عن أبي الزبير عن عبد ﷲ بن
عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا رأيت أمتي تھاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منھم إسناده
ضعيف النقطاعه
 - 6785حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن مجاھد عن عبد ﷲ بن عمرو
قال قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلھا إسناده صحيح على
شرط البخاري
 - 6786حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم خذوا القرآن من أربعة من بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة قال فقال
عبد ﷲ فذاك رجل ال أزال أحبه منذ رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بدأ به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6787حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع أنا ھشام عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ان ﷲ ال يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جھاال
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 6788حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد قال أملى على ھشام بن عروة حدثني أبي قال سمعت عبد ﷲ بن عمرو
بن العاصي من فيه إلى في قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكر نحوه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6789حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد ﷲ بن عمرو
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال صام من صام األبد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6790حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خذوا القرآن من أربعة من بن أم عبد فبدأ به ومن معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي
حذيفة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6791حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثني قرة وروح ثنا أشعث وقرة بن خالد المعني عن الحسن عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن
عاد فاقتلوه قال وكيع في حديثه قال عبد ﷲ ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم على أن أقتله صحيح بشواھده وھذا
إسناد ضعيف
 - 6792حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد ﷲ بن الحرث المكتب عن أبي كثير
الزبيدي عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إياكم والشح فإنه أھلك من كان قبلكم أمرھم بالظلم
فظلموا وأمرھم بالقطيعة فقطعوا وأمرھم بالفجور ففجروا وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن ﷲ
ال يحب الفحش وال التفحش قال فقام إليه رجل فقال يا رسول ﷲ أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال
فقام ھو أو آخر فقال يا رسول ﷲ أي الجھاد أفضل قال من عقر جواده واھريق دمه قال أبي وقال يزيد بن ھارون في حديثه
ثم ناداه ھذا أو غيره فقال يا رسول ﷲ أي الھجرة أفضل قال أن تھجر ما كره ربك وھما ھجرتان ھجرة للبادي وھجرة
للحاضر فأما ھجرة البادي فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي وأما ھجرة الحاضر فھي أشدھما بلية وأعظمھما أجرا صحيح
رجاله ثقات رجال الصحيح غير المسعودي
 - 6793حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن زيد بن وھب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد ﷲ بن
عمرو قال كنت جالسا معه في ظل الكعبة وھو يحدث الناس قال كنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في سفر فنزلنا منزال
فمنا من يضرب خباءه ومنا من ھو في جشرة ومنا من ينتضل إذ نادى منادي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الصالة جامعة
قال فانتھيت إليه وھو يخطب الناس ويقول أيھا الناس انه لم يكن نبي قبلي اال كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا
لھم وينذرھم ما يعلمه شرا لھم أال وان عافية ھذه األمة في أولھا وسيصيب آخرھا بالء وفتن يرقق بعضھا بعضا تجيء الفتنة
فيقول المؤمن ھذه مھلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول ھذه ھذه ثم تجيء فيقول ھذه ھذه ثم تنكشف فمن أحب أن يزحزح عن
النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وھو يؤمن با واليوم اآلخر ويأتي إلى الناس ما يحب ان يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع وقال مرة ما استطاع فلما سمعتھا أدخلت رأسي بين رجلين وقلت فإن بن عمك
معاوية يأمرنا فوضع جمعه على جبھته ثم نكس ثم رفع رأسه فقال أطعه في طاعة ﷲ واعصه في معصية ﷲ قلت له أنت
سمعت ھذا من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة فمن رجال مسلم
 - 6794حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر ثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني عبد ﷲ بن أبي السفر عن
الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعه عند الكعبة فجلست إليھم فإذا رجل يحدثھم فإذا ھو
عبد ﷲ بن عمرو قال خرجنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في سفر فنزلنا منزال فذكر الحديث إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال مسلم غير عبدﷲ بن أبي السفر
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 - 6795حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن أبي وائل عن مسروق قال كنا نأتي عبد ﷲ بن عمرو فنتحدث
عنده فذكرنا يوما عبد ﷲ بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجال ال أزال أحبه منذ سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول
خذوا القرآن من أربعة من بن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6796حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثني خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يقتل مسلم بكافر وال ذو عھد في عھده إسناده حسن
 - 6797حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثني خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال في خطبته وھو مسند ظھره إلى الكعبة المسلمون تكافأ دماؤھم ويسعى بذمتھم أدناھم وھم يد على من سواھم
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6798حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراھيم عن ريحان بن يزيد العامري عن
عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تحل الصدقة لغني وال لذي مرة سوى وقال عبد الرحمن قوي
وقال عبد الرحمن بن مھدي ولم يرفعه سعد وال ابنه يعني إبراھيم بن سعد إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير
ريحان بن يزيد العامري
 - 6799حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤھا صحيح
لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6800حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك بن أنس عن الزھري عن عيسى بن طلحة عن عبد ﷲ بن عمرو
أن رجال قال يا رسول ﷲ لم أشعر نحرت قبل أن أرمي قال ارم وال حرج قال آخر يا رسول ﷲ حلقت قبل أن أنحر قال
انحر وال حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم وال أخر اال قال افعل وال حرج إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6801حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال كتب إلى عبد ﷲ
بن رباح يحدث عن عبد ﷲ بن عمرو قال ھجرت إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف رجالن في
آية فارتفعت أصواتھما فقال إنما ھلكت األمم قبلكم باختالفھم في الكتاب إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير عبدﷲ بن رباح فمن رجال مسلم
 - 6802حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن أبي مالك يعني عبيد ﷲ بن األخنس حدثني الوليد بن عبد ﷲ عن
يوسف بن ماھك عن عبد ﷲ بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء اسمعه من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أريد حفظه
فنھتني قريش عن ذلك وقالوا تكتب ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول في الغضب والرضا فأمسكت حتى ذكرت ذلك
لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه اال حق إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
غير الوليد بن عبدﷲ
 - 6803حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد قال شعبة ثنا منصور عن ھالل بن يساف عن أبي يحيى عن عبد ﷲ بن
عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة الجالس على النصف من صالة القائم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير ھالل بن يساف وأبي يحيى فمن رجال مسلم
 - 6804حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أسلم عن أبي مرية عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أو
عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال النفاخان في السماء الثانية رأس أحدھما بالمشرق ورجاله بالمغرب
أو قال رأس أحدھما بالمغرب ورجاله بالمشرق ينتظران متى يؤمران ينفخان في الصور فينفخان إسناده ضعيف
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 - 6805حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا التيمي عن أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد ﷲ بن عمرو ان
أعرابيا سأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه إسناده صحيح رجال ثقات رجال الشيخين غير أسلم
وبشر بن شغاف روى لھما أصحاب السنن عدا ابن ماجة
 - 6806حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال أخبرني عامر قال جاء رجل إلى عبد ﷲ بن عمرو
وعنده القوم فتخطى إليه فمنعوه فقال دعوه فأتى حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء حفظته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم فقال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمھاجر من ھجر ما نھى ﷲ
عنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6807حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن زيد بن وھب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد ﷲ بن
عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وھو يؤمن با
واليوم اآلخر ويأتي إلى الناس ما يحب ان يؤتي إليه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبدالرحمن بن عبد رب الكعبة فمن رجال مسلم
 - 6808حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن شيخ يكنى أبا موسى عن عبد ﷲ بن عمرو
قال سفيان أراه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة القاعد على النصف من صالة القائم صحيح
 - 6809حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ھالل بن يساف عن أبي
يحيى عن عبد ﷲ بن عمرو قال رأى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قوما يتوضؤون وأعقابھم تلوح فقال ويل لألعقاب من
النار اسبغوا الوضوء إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير ھالل بن يساف وأبي يحيى فمن رجال
مسلم
 - 6810حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا ھمام عن قتادة عن رجل يزيد أو أبي أيوب عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قرأ القرآن في أقل من ثالث لم يفقھه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6811حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد ﷲ
بن عمرو قال جاء رجل يستأذن النبي صلى ﷲ عليه و سلم في الجھاد فقال له النبي صلى ﷲ عليه و سلم أحي والداك قال
نعم قال ففيھما فجاھد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6812حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس قال سألت عبد ﷲ بن عمرو
عن الجھاد فقال جاء رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فذكر الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6813حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد ﷲ بن الحرث المكتب عن أبي كثير
الزبيدي عن عبد ﷲ بن عمرو ان رجال سأل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أي الھجرة أفضل قال ان تھجر ما كره ربك
وھما ھجرتان ھجرة الحاضر وھجرة البادي فأما ھجرة البادي فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي واما ھجرة الحاضر فھي
أشدھما بلية وأعظمھما أجرا صحيح
 - 6814حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا زكريا عن عامر عن عبد ﷲ قال جاء رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم
فقال يا رسول ﷲ من المھاجر قال من ھجر ما نھى ﷲ عنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6815حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن زيد بن وھب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد ﷲ بن
عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من بايع إماما فأعطاه ثمرة قلبه وصفقة يده فليطعه ما استطاع إسناده صحيح
على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة فمن رجال مسلم
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 - 6816حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عبد ﷲ بن الحسن عن خاله إبراھيم بن محمد بن طلحة عن عبد ﷲ
بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أريد ماله بغير حق فقتل دونه فھو شھيد إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير إبراھيم بن محمد فمن رجال مسلم
 - 6817حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا فطر ويزيد بن ھارون قال أنا فطر عن مجاھد عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلھا
قال يزيد المواصل إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر
 - 6818حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن شقيق وبن نمير قال أخبرنا األعمش عن شقيق عن مسروق عن
عبد ﷲ بن عمرو قال لم يكن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فاحشا وال متفحشا وكان يقول من خياركم أحاسنكم أخالقا قال
بن نمير ان خياركم أحاسنكم أخالقا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6819حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن أبي إسحاق عن وھب بن جابر عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كفى للمرء من اإلثم ان يضيع من يقوت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6820حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى ﷲ عليه
و سلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلھا فلم ينم تلك الليلة فقال بعض نسائه يا رسول ﷲ أرقت البارحة قال اني وجدت
تحت جنبي تمرة فآكلتھا وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت ان تكون منه إسناده حسن
 - 6821حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا على بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراھيم عن خالد بن
معدان عن جبير بن نفير عن عبد ﷲ بن عمرو قال رآني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وعلى ثياب معصفرة فقال ألقھا
فإنھا ثياب الكفار إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير جبير بن نفير فمن رجال مسلم
 - 6822حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا داود بن قيس الفراء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن العقيقة فقال ال أحب العقوق ومن ولد له مولود فأحب ان ينسك عنه فليفعل عن الغالم شاتان
مكافأتان وعن الجارية شاة إسناده حسن
 - 6823حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عبد ﷲ بن حسن عن خاله إبراھيم بن محمد بن طلحة عن عبد ﷲ
بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أريد ماله بغير حق فقتل دونه فھو شھيد إسناده صحيح
 - 6824حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم خطب وأسند ظھره إلى الكعبة فذكره إسناده حسن
 - 6825حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع وإسحاق يعني األزرق قاال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة
عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أحد من المسلمين يبتلي ببالء في جسده اال أمر ﷲ عز و
جل الحفظة الذين يحفظونه اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل وھو صحيح ما دام محبوسا في وثاقي قال عبد ﷲ قال أبي وقال
إسحاق اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن مخيمرة فمن
رجال مسلم
 - 6826حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا مسعر عن أبي حصين عن القاسم بن مخيمرة عن عبد ﷲ بن عمرو عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن مخيمرة فمن
رجال مسلم
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 - 6827حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عھد في عھده صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6828حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن وھب بن جابر عن عبد ﷲ بن عمرو رضي
ﷲ عنھما قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول كفى بالمرء إثما ان يضيع من يقوت صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6829حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد ﷲ بن الحسن عن إبراھيم بن محمد بن طلحة عن عبد
ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فھو شھيد إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير إبراھيم بن محمد بن طلحة من رجال مسلم
 - 6829وأحسب األعرج حدثني عن أبي ھريرة مثله
 - 6830حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا بن أبي ذئب عن الحرث عن أبي سلمة عن عبد ﷲ بن عمرو
قال لعن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الراشي والمرتشي إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث روى له
أصحاب السنن
 - 6831حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا األوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد ﷲ بن عمرو
بن العاصي ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أربعون حسنة أعالھن منيحة العنز ال يعمل العبد بحسنة منھا رجاء
ثوابھا وتصديق موعودھا اال أدخله ﷲ بھا الجنة إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي
كبشة السلولي فمن رجال البخاري
 - 6832حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا سليم يعني بن حيان عن سعيد بن ميناء سمعت عبد ﷲ بن
عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بلغني انك قال أبي وثناه عفان قال ثنا سليم بن حيان ثنا سعيد بن ميناء سمعت
عبد ﷲ بن عمرو قال قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بلغني انك تصوم النھار وتقوم الليل فال تفعل فإن لجسدك عليك
حظا ولعينك عليك حظا ولزوجك عليك حظا صم ثالثة أيام من كل شھر فذلك صوم الدھر قال قلت ان بي قوة قال صم صوم
داود صم يوما وافطر يوما قال فكان بن عمرو يقول يا ليتني كنت أخذت بالرخصة وقال عفان وبھز اني أجد بي قوة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6833حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم ثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال جاء رجل
إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال جئت ال بايعك وتركت أبوي يبكيان قال فارجع إليھما فاضحكھما كما أبكيتھما وأبى ان
يبايعه حسن
 - 6834حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن مجاھد عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة الجنة وريحھا يوجد من مسيرة سبعين عاما إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6835حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم سمعت سيفا يحدث عن رشيد الھجري عن أبيه ان
رجال قال لعبد ﷲ بن عمرو حدثني ما سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ودعني وما وجدت في وسقك يوم اليرموك
قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إسناده غاية في الضعف وسلف
متن الحديث بأسانيد صحيحة
 - 6836حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا شعبة سمعت الحكم سمعت سيفا يحدث عن رشيد الھجري فذكر الحديث اال
انه قال ودعنا ومما وجدت في وسقيك إسناده في غاية الضعف مكرر سابقه
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 - 6837حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد ﷲ بن الحرث عن أبي كثير عن
عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن ﷲ ال
يحب الفحش وال التفحش وإياكم والشح فإنه أھلك من كان قبلكم أمرھم بالقطيعة فقطعوا وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا قال
فقام رجل فقال يا رسول ﷲ أي اإلسالم أفضل قال ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال ذلك الرجل أو رجل آخر يا رسول
ﷲ فأي الھجرة أفضل قال ان تھجر ما كره ﷲ والھجرة ھجرتان ھجرة الحاضر والبادي فأما البادي فيطيع إذا أمر ويجيب إذا
دعي وأما الحاضر فأعظمھما بلية وأعظمھما أجرا إسناده صحيح
 - 6838حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وھاشم بن القاسم قاال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراھيم عن
مسروق قال ذكروا بن مسعود عند عبد ﷲ بن عمرو فقال ذاك رجل ال أزال أحبه بعد ما سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6839حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة ثنا رجل في بيت أبي عبيدة انه سمع عبد
ﷲ بن عمرو يحدث عبد ﷲ بن عمر قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من سمع الناس بعمله سمع ﷲ به
سامع خلقه وصغره وحقره قال فذرفت عينا عبد ﷲ بن عمر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6840حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم عن حميد قال حجاج سمعت
حميد بن عبد الرحمن عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان من أكبر الذنب ان يسب الرجل والديه
قالوا وكيف يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6841حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من قرأ القرآن في أقل من ثالث لم يفقھه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6842حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت وھب بن جابر يقول ان مولى لعبد ﷲ
بن عمرو قال له اني أريد ان أقيم ھذا الشھر ھھنا ببيت المقدس فقال له تركت ألھلك ما يقوتھم ھذا الشھر قال ال قال فارجع
إلى أھلك فاترك لھم ما يقوتھم فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول كفى بالمرء إثما ان يضيع من يقوت صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 6843حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس يحدث عن عبد ﷲ بن
عمرو قال قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اقرأ القرآن في شھر فقلت اني أطيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب إليه حتى
قال اقرأ القرآن في خمسة أيام وصم ثالثة أيام من الشھر قلت اني أطيق أكثر من ذلك قال فصم أحب الصوم إلى ﷲ عز و
جل صوم داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6844حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة ثنا عامر األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال يتوارث أھل ملتين شتى صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6845حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا داود بن أبي ھند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان نفرا كانوا
جلوسا بباب النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال بعضھم ألم يقل ﷲ كذا وكذا وقال بعضھم ألم يقل ﷲ كذا وكذا فسمع ذلك رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فخرج كأنما فقئ في وجھه حب الرمان فقال بھذا أمرتم أو بھذا بعثتم ان تضربوا كتاب ﷲ بعضه
ببعض إنما ضلت األمم قبلكم في مثل ھذا انكم لستم مما ھھنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نھيتم عنه
فانتھوا صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 6846حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي ھند عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خرج على أصحابه وھم يتنازعون في القدر ھذا ينزع آية وھذا
ينزع آية فذكر الحديث صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6847حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر حدثني إسحاق بن سعيد ثنا سعيد بن عمرو عن عبد ﷲ بن عمرو قال أشھد
با لسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول يحلھا ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتھا
رجاله ثقات رجال الشيخين لكن رفعه كما قال ابن كثير في النھاية قد يكون غلطا وإنما ھو من كالم عبد ﷲ بن عمرو
 - 6848حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال اعبدوا الرحمن وأفشوا السالم وأطعموا الطعام وادخلوا الجنان صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6849حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو ان رجال
قال اللھم اغفر لي ولمحمد وحدنا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لقد حجبتھا عن ناس كثير صحيح لغيره وھذا إسناد
حسن
 - 6850حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تبايعه على اإلسالم فقال أبايعك على ان ال تشركي با شيئا
وال تسرقي وال تزني وال تقتلي ولدك وال تأتي ببھتان تفترينه بين يديك ورجليك وال تنوحي وال تبرجي تبرج الجاھلية األولى
صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6851حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا بن عياش عن محمد بن زياد األلھاني عن أبي راشد الحبراني قال
أتيت عبد ﷲ بن عمرو بن العاص فقلت له حدثنا ما سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فألقى بين يدي صحيفة فقال
ھذا ما كتب لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فنظرت فيھا فإذا فيھا ان أبا بكر الصديق قال يا رسول ﷲ علمني ما أقول إذا
أصبحت وإذا أمسيت فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا أبا بكر قل اللھم فاطر السماوات واألرض عالم الغيب
والشھادة ال إله اال أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترف على نفسي سوءا
أو أجره إلى مسلم صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6852حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو مغيرة ثنا ھشام بن الغاز حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ھبطنا مع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ثنية إذا خر قال فنظر إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فإذا على ريطة مضرجة
بعصفر فقال ما ھذه فعرفت ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد كرھھا فأتيت أھلي وھم يسجرون تنورھم فلففتھا ثم ألقيتھا
فيه ثم أتيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ما فعلت الريطة قال قلت قد عرفت ما كرھت منھا فأتيت أھلي وھم
يسجرون تنورھم فألقيتھا فيه فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم فھال كسوتھا بعض أھلك إسناده حسن
 - 6852وذكر انه حين ھبط بھم من ثنية إذا خر صلى بھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إلى جدر اتخذه قبلة فأقبلت بھمة
تمر بين يدي النبي صلى ﷲ عليه و سلم فما زال يدارئھا ويدنو من الجدر حتى نظرت إلى بطن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قد لصق بالجدار ومرت من خلفه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6853حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا األوزاعي عن حسان بن عطية سمعت أبا كبشة السلولي يقول سمعت
عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أربعون حسنة أعالھا منحة العنز ما منھا حسنة
يعمل بھا عبد رجاء ثوابھا وتصديق موعودھا اال أدخله ﷲ بھا الجنة إسناده صحيح على شرط البخاري
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 - 6854حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا محمد بن مھاجر أخبرني عروة بن رويم عن بن الديلمي الذي كان يسكن
بيت المقدس قال ثم سألته ھل سمعت يا عبد ﷲ بن عمرو رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يذ كر شارب الخمر بشيء قال نعم
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل ﷲ منه صالة أربعين صباحا صحيح
 - 6854قال وسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ﷲ خلق خلقه ثم جعلھم في ظلمة ثم أخذ من نوره ما شاء
فألقاه عليھم فأصاب النور من شاء ان يصيبه وأخطأ من شاء فمن أصابه النور يومئذ فقد اھتدى ومن أخطأ يومئذ ضل فلذلك
قلت جف القلم بما ھو كائن صحيح
 - 6855حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق انا عبد ﷲ أنا يحيى بن أيوب أخبرني عبد ﷲ بن جنادة المعافري ان أبا
عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد ﷲ بن عمرو حدثه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا
فارق الدنيا فارق السجن والسنة إسناده ضعيف
 - 6856حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق انا عبد ﷲ انا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن ھالل
الصدفي عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو ان رصاصة مثل ھذه وأشار إلى مثل جمجمة
أرسلت من السماء إلى األرض وھى مسيرة خمسمائة سنة لبلغت األرض قبل الليل ولو انھا أرسلت من رأس السلسلة لسارت
أربعين خريفا الليل والنھار قبل ان تبلغ أصلھا أو قعرھا إسناده حسن
 - 6857حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثناه الحسن بن عيسى انا عبد ﷲ بن المبارك انا سعيد بن يزيد أبو شجاع عن أبي السمح
عن عيسى بن ھالل عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده حسن
 - 6858حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان وبھز قاال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس وكان رجال
شاعرا سمعت عبد ﷲ بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فاستأذنه في الجھاد فقال أحي والداك قال
نعم قال ففيھما فجاھد قال بھز أخبرني بن أبي ثابت عن أبي العباس قال سألت عبد ﷲ بن عمرو إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6859حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا شعبة أخبرني يعلي بن عطاء عن أبيه قال أظنه عن عبد ﷲ بن عمرو قال شعبة
شك قام رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يستأذنه في الجھاد فقال فھل لك والدان قال نعم قال أمي قال انطلق فبرھا
قال فانطلق يتخلل الركاب إسناده ضعيف ومعناه صحيح تقدم بأسانيد صحيحة
 - 6860حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت ثنا رجل من الشام وكان يتبع عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي ويسمع قال كنت معه فلقى نوفا فقال نوف ذكر لنا ان ﷲ تعالى قال لمالئكته ادعوا لي عبادي قالوا يا رب
كيف والسموات السبع دونھم والعرش فوق ذلك قال انھم إذا قالوا ال إله اال ﷲ استجابوا قال يقول له عبد ﷲ بن عمرو صلينا
مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة المغرب أو غيرھا قال فجلس قوم أنا فيھم ينتظرون الصالة األخرى قال فأقبل إلينا
يسرع المشي كأني انظر إلى رفعه إزاره ليكون أحب له في المشي فانتھى إلينا فقال أال أبشروا ھذاك ربكم أمر بباب السماء
الوسطى أو قال بباب السماء ففتح ففاخر بكم المالئكة قال انظروا إلى عبادي أدوا حقا من حقي ثم ھم ينتظرون أداء حق آخر
يؤدونه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6861حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة انا عمرو بن دينار عن صھيب الحذاء عن عبد ﷲ بن عمرو ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من ذبح عصفورا بغير حقه سأله ﷲ عز و جل عنه يوم القيامة قيل وما حقه قال يذبحه
ذبحا وال يأخذ بعنقه فيقطعه إسناده ضعيف
 - 6862حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا سليم بن حيان ثنا سعيد بن ميناء سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول قال لي رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا عبد ﷲ بن عمرو بلغني انك تصوم النھار وتقوم الليل فال وال تفعلن فإن لجسدك عليك حظا وان
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لزوجك عليك حظا وان لعينيك عليك حظا أفطر وصم من كل شھر ثالثة أيام فذلك صوم الدھر قال قلت يا رسول ﷲ اني أجد
قوة قال صم صوم داود صم يوما وافطر يوما قال فكان عبد ﷲ يقول يا ليتني كنت أخذت بالرخصة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6863حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن مغيرة سمعت مجاھدا يحدث عن عبد ﷲ بن عمرو عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال صم من الشھر ثالثة أيام قال اني أطيق أكثر من ذلك قال فما زال حتى قال صم يوما
وافطر يوما فقال له اقرأ القرآن في كل شھر قال اني أطيق أكثر من ذلك قال فما زال حتى قال اقرأ القرآن في كل ثالث
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6864حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن عبد ﷲ بن مرة عن مسروق عن عبد ﷲ بن
عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أربع من كن فيه فھو منافق أو كانت فيه خصلة من األربع كانت فيه خصلة من
النفاق حتى يدعھا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاھد غدر وإذا خاصم فجر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6865حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا خالد يعني الواسطي الطحان ثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن عبد ﷲ بن أبي
الھذيل عن شيخ من النخع قال دخلت مسجد إيلياء فصليت إلى سارية ركعتين فجاء رجل فصلى قريبا مني فمال إليه الناس
فإذا ھو عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي فجاءه رسول يزيد بن معاوية ان أجب قال ھذا ينھاني أن أحدثكم كما كان أبوه ينھاني
وأني سمعت نبيكم صلى ﷲ عليه و سلم يقول } أعوذ بك من نفس ال تشبع ومن قلب ال يخشع ومن دعاء ال يسمع ومن علم ال
ينفع أعوذ بك من ھؤالء األربع مرفوعه صحيح وھذا إسناد ضعيف إلبھام الشيخ الذي روى عنه عبدﷲ بن أبي الھذيل وباقي
رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 6866حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعي عن عطاء عن عبد ﷲ بن عمرو ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من صام األبد فال صام صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6867حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب حدثنا األوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد ﷲ
بن عمرو قال قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لقد أخبرت انك تقوم الليل وتصوم النھار قال قلت يا رسول ﷲ نعم قال
فصم وافطر وصل ونم فإن لجسدك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزورك عليك حقا وان بحسبك ان تصوم من كل
شھر ثالثة أيام قال فشددت فشدد على قال فقلت يا رسول ﷲ اني أجد قوة قال فصم من كل جمعة ثالثة أيام قال فشددت فشدد
على قال فقلت يا رسول ﷲ اني أجد قوة قال صم صوم نبي ﷲ داود وال تزد عليه قلت يا رسول ﷲ وما كان صيام داود قال
كان يصوم يوما ويفطر يوما صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6868حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم صلى بھم يوم كسفت الشمس يوم مات إبراھيم ابنه فقام بالناس فقيل ال يركع فركع فقيل ال يرفع فرفع
فقيل ال يسجد وسجد فقيل ال يرفع فقام في الثانية ففعل مثل ذلك وتجلت الشمس صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6869حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال جاء
رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال اني جئت ألبايعك وتركت أبوي يبكيان قال فارجع إليھما فاضحكھما كما أبكيتھما
إسناده حسن
 - 6870حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد ﷲ بن عمرو
قال قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ما من أحد من المسلمين يصاب ببالء في جسده اال أمر ﷲ تعالى الحفظة الذين يحفظونه
قال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاقي إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن مخيمرة فمن رجال مسلم
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 - 6871حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن شھر بن حوشب قال لما جاءتنا بيعة يزيد بن
معاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف فجئته إذ جاء رجل فاشتد الناس عليه خميصة وإذا ھو عبد ﷲ بن عمرو بن
العاصي فلما رآه نوف أمسك عن الحديث فقال عبد ﷲ سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول انھا ستكون ھجرة بعد
ھجرة ينحاز الناس إلى مھاجر إبراھيم ال يبقى في األرض اال شرار أھلھا تلفظھم أرضوھم تقذرھم نفس ﷲ تحشرھم النار مع
القردة والخنازير تبيت معھم إذا باتوا وتقيل معھم إذا قالوا وتأكل من تخلف قال وسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول
سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيھم كلما خرج منھم قرن قطع كلما خرج منھم قرن قطع
حتى عدھا زيادة على عشرة مرات كلما خرج منھم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتھم إسناده ضعيف
 - 6872حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن مطر عن عبد ﷲ بن بريدة قال شك عبيد ﷲ بن زياد في
الحوض فقال له أبو سبرة رجل من صحابة عبيد ﷲ بن زياد فإن أباك حين انطلق وافدا إلى معاوية انطلقت معه فلقيت عبد ﷲ
بن عمرو فحدثني من فيه إلى في حديثا سمعه من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأماله على وكتبته قال فإني أقسمت عليك
لما أعرقت ھذا البرذون حتى تأتيني بالكتاب قال فركبت البرذون فركضته حتى عرق فأتيته بالكتاب فإذا فيه حدثني عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي أنه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ يبغض الفحش والتفحش والذي نفس محمد بيده ال تقوم
الساعة حتى يخون األمين ويؤتمن الخائن حتى يظھر الفحش والتفحش وقطيعة األرحام وسوء الجوار والذي نفس محمد بيده
ان مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذھب نفخ عليھا صاحبھا فلم تغير ولم تنقص والذي نفس محمد بيده ان مثل المؤمن لكمثل
النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد قال وقال اال ان لي حوضا ما بين ناحيتيه كما بين أيلة إلى مكة أو
قال صنعاء إلى المدينة وان فيه من األباريق مثل الكواكب ھو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه لم يظمأ
بعدھا أبدا قال أبو سبرة فأخذ عبيد ﷲ بن زياد الكتاب فجزعت عليه فلقيني يحيى بن يعمر فشكوت ذلك إليه فقال وﷲ ألنا
أحفظ له مني لسورة من القرآن فحدثني به كما كان في الكتاب سواء صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة أبي سبرة
 - 6873حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج سمعت بن أبي مليكة يحدث عن يحيى بن حكيم بن
صفوان أن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال جمعت القرآن فقرأته في ليلة فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اني أخشى
أن يطول عليك الزمان وأن تمل اقرأ به في كل شھر قلت أي رسول ﷲ دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي قال اقرأ به في
عشرين قلت أي رسول ﷲ دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي قال اقرأ به في عشر قلت يا رسول ﷲ دعني أستمتع من قوتي
ومن شبابي قال اقرا به في كل سبع قلت يا رسول ﷲ دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي فأبي صحيح لغيره وھذا إسناد
ضعيف
 - 6874حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال انا بن جريج وروح قال ثنا بن جريج قال سمعت عطاء يزعم
أن أبا العباس الشاعر أخبره انه سمع عبد ﷲ بن عمرو يقول بلغ النبي صلى ﷲ عليه و سلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل
قال فأما أرسل الي واما لقيته فقال ألم أخبر انك تصوم وال تفطر وتصلي الليل فال تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا والھلك
حظا فصم وافطر وصل ونم وصم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة قال اني أجدني أقوى من ذلك يا نبي ﷲ قال فصم
صيام داود قال فكيف كان داود يصوم يا نبي ﷲ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى قال من لي بھذه يا نبي ﷲ
قال عطاء فال أدري كيف ذكر صيام األبد فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال صام من صام األبد قال عبد الرزاق وروح ال
صام من صام األبد مرتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6875حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا عمرو بن حوشب رجل صالح أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء عن
رجل من ھذيل قال رأيت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي ومنزله في الحل ومسجده في الحرم قال فبينا أنا عنده رأى أم سعيد
ابنة أبي جھل متقلدة قوسا وھى تمشي مشية الرجل فقال عبد ﷲ من ھذه قال الھذلي فقلت ھذه أم سعيد بنت أبي جھل فقال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء وال من تشبه بالنساء من الرجال مرفوعه
صحيح
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 - 6876حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراھيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
قال دخلت على عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي فساءلني وھو يظن اني ألم كلثوم ابنة عقبة فقلت إنما أنا للكلبية قال فقال عبد
ﷲ دخل على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بيتي فقال ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في كل يوم وليلة فاقرأه في كل شھر قلت
اني أقوى على أكثر من ذلك قال فاقرأه في نصف كل شھر قال قلت اني أقوى على أكثر من ذلك قال فاقرأه في كل سبع ال
تزيدن وبلغني انك تصوم الدھر قال قلت اني ألصومه يا رسول ﷲ قال فصم من كل شھر ثالثة أيام قال قلت اني أقوى على
أكثر من ذلك قال فصم من كل جمعة يومين قال قلت اني أقوى على أكثر من ذلك قال فصم صيام داود صم يوما وافطر يوما
فإنه أعدل الصيام عند ﷲ وكان ال يخلف إذا وعد وال يفر إذا القى صحيح لغيره
 - 6877حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عطاء أخبرني الجريري عن أبي العالء عن مطرف بن عبد ﷲ عن عبد
ﷲ بن عمرو قال أتيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقلت يا رسول ﷲ مرني بصيام قال صم يوما ولك أجر تسعة قال
قلت يا رسول ﷲ اني أجد قوة فزدني قال صم يومين ولك أجر ثمانية أيام قال قلت يا رسول ﷲ اني أجد قوة فزدني قال فصم
ثالثة أيام ولك أجر سبعة أيام قال فما زال يحط لي حتى قال ان أفضل الصوم صوم أخي داود أو نبي ﷲ داود شك الجريري
صم يوما وافطر يوما فقال عبد ﷲ لما ضعفت ليتني كنت قنعت بما أمرني به النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير عبد الوھاب بن عطاء فمن رجال مسلم لكن الجريري اختلط قبل موته بثالث سنين ولم يتحرر لنا سماع عبد
الوھاب بن عطاء الخفاف منه أھو قبل االختالط أم بعده  . .وھو حديث صحيح بغير ھذه السياقة
 - 6878حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عطاء أخبرني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد ﷲ بن عمرو ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دخل عليه بيته فقال يا عبد ﷲ بن عمرو ألم أخبر انك تكلف قيام الليل وصيام النھار قال إني
ألفعل فقال إن حسبك وال أقول أفعل إن تصوم من كل شھر ثالثة أيام الحسنة عشر أمثالھا فكأنك قد صمت الدھر كله قال
فغلظت فغلظ على قال فقلت اني ألجد قوة من ذلك قال ان من حسبك ان تصوم من كل جمعة ثالثة أيام قال فغلظت فغلظ على
فقلت اني ألجد بي قوة فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم أعدل الصيام عند ﷲ صيام داود نصف الدھر ثم قال لنفسك عليك حق
والھلك عليك حق قال فكان عبد ﷲ يصوم ذلك الصيام حتى أدركه السن والضعف كان يقول ألن أكون قبلت رخصة رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أحب إلى من أھلي ومالي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6879حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد سمعت أبي يذكره عن أبي الحجاج عن عبد ﷲ بن عمرو
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث إذا كن في الرجل فھو المنافق الخالص إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن
اؤتمن خان ومن كانت فيه خصلة منھن لم يزل يعني فيه خصلة من النفاق حتى يدعھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6880حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراھيم بن الحرث عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن بن عوف قال دخلت على عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي داره فسألني وھو يظن اني من بني أم كلثوم ابنة عقبة
فقلت له إنما أنا للكلبية ابنة االصبغ وقد جئتك ألسألك عما كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عھد إليك أو قال لك قال كنت
أقول في عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألقرأن القرآن في كل يوم وليلة وألصومن الدھر فبلغ ذلك رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عني فجاءني فدخل على بيتي فقال ألم يبلغني يا عبد ﷲ انك تقول أل صومن الدھر وألقرأن القرآن في كل يوم
وليلة قال قلت بلى قلت ذاك يا نبي ﷲ قال فال تفعل صم من كل شھر ثالثة أيام قال فقلت اني أقوى على أكثر من ذلك قال
فصم اإلثنين والخميس قال فقلت اني أقوى على أكثر من ذلك يا نبي ﷲ قال فصم يوما وافطر يوما فإنه أعدل الصيام عند ﷲ
وھو صيام داود عليه السالم وكان ال يخلف إذا وعد وال يفر إذا القى واقرأ القرآن في كل شھر مرة قال فقلت اني ألقوى على
أكثر من ذلك يا نبي ﷲ قال فاقرأه في كل نصف شھر مرة قال قلت اني أقوى على أكثر من ذلك يا نبي ﷲ قال فاقرأه في كل
سبع ال تزيدن على ذلك ثم انصرف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صحيح لغيره
 - 6881حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم يعني بن علية أنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال
جلس ثالثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وھو يحدث في اآليات ان أولھا خروج الدجال قال فانصرف النفر
إلى عبد ﷲ بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في اآليات فقال عبد ﷲ لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول ﷲ
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صلى ﷲ عليه و سلم في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان أول اآليات خروجا
طلوع الشمس من مغربھا وخروج الدابة ضحى فأيتھما كانت قبل صاحبتھا فاألخرى على أثرھا ثم قال عبد ﷲ وكان يقرأ
الكتب وأظن اوالھا خروجا طلوع الشمس من مغربھا وذلك أنھا كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع
فأذن لھا في الرجوع حتى إذا بدا ان تطلع من مغربھا فعلت كما كانت تفعل أتت تحت العرش فسجدت فاستأذنت في
الرجوع فلم يرد عليھا شيء ثم تستأذن في الرجوع فال يرد عليھا شيء ثم تستأذن فال يرد عليھا شيء حتى إذا ذھب من الليل
ما شاء ﷲ أن يذھب وعرفت انه ان أذن لھا في الرجوع لم تدرك المشرق قالت رب ما أبعد المشرق من لي بالناس حتى إذا
صار األفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لھا من مكانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغربھا ثم تال عبد ﷲ ھذه
اآلية } يوم يأتى بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 6882حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد
عن نبيط بن شريط قال غندر نبيط بن سميط قال حجاج نبيط بن شريط عن جابان عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم انه قال ال يدخل الجنة منان وال عاق والديه وال مدمن خمر صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6883حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن ھالل بن يساف عن أبي يحيى األعرج عن
عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال سألت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن صالة الرجل قاعدا فقال على النصف من
صالته قائما قال وأبصر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قوما يتوضؤون لم يتموا الوضوء فقال اسبغوا يعني الوضوء ويل
للعراقيب من النار أو األعقاب إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير ھالل بن يساف وأبي يحيى
األعرج فمن رجال مسلم
 - 6884حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه قال الكبائر اإلشراك با عز و جل وعقوق الوالدين أو قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 6885حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا أبو معشر البراء حدثني صدقة بن طيسلة حدثني معن بن
ثعلبة المازني والحي بعد قال حدثني األعشى المازني قال أتيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم فأنشدته
) يا مالك الناس وديان العرب  ...إني لقيت ذربة من الذرب (
) غدوت أبغيھا الطعام في رجب  ...فخلفتني بنزاع وھرب (
) أخلفت العھد ولطت بالذنب  ...وھن شر غالب لمن غلب (
قال فجعل يقول النبي صلى ﷲ عليه و سلم عند ذلك وھن شر غالب لمن غلب إسناده ضعيف
 - 6886حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي حدثني
الجنيد بن امين بن ذروة بن طريف بن بھصل الحرمازي حدثني أبي امين بن ذروة بن نضلة عن أبيه نضلة بن طريف ان
رجال منھم يقال له األعشى واسمه عبد ﷲ بن األعور كانت عنده امرأة يقال لھا معاذة خرج في رجب يمير أھله من ھجر
فھربت امرأته بعده ناشزا عليه فعاذت برجل منھم يقال له مطرف بن بھصل بن كعب بن قميشع بن دلف بن أھصم بن عبد ﷲ
بن الجرماز فجعلھا خلف ظھره فلما قدم ولم يجدھا في بيته وأخبر انھا نشزت عليه وإنھا عاذت بمطرف بن بھصل فاتاه فقال
يا بن عم أعندك امرأتي معاذة فادفعھا الي قال ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعھا إليك قال وكان مطرف أعز منه فخرج
حتى أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فعاذ به وأنشأ يقول
) يا سيد الناس وديان العرب  ...إليك أشكو ذربة من الذرب (
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) كالذئبة الغبشاء في ظل السرب  ...خرجت أبغيھا الطعام في رجب (
) فخلفتني بنزاع وھرب  ...أخلفت العھد ولطت بالذنب (
) وقذفتني بين عيص مؤتشب  ...وھن شر غالب لمن غلب (
فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم عند ذلك وھن شر غالب لمن غلب فشكا إليه امرأته وما صنعت به وإنھا عند رجل منھم يقال
له مطرف بن بھصل فكتب له النبي صلى ﷲ عليه و سلم إلى مطرف انظر امرأة ھذا معاذة فادفعھا إليه فاتاه كتاب النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فقرئ عليه فقال لھا يا معاذة ھذا كتاب النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيك فأنا دافعك إليه قالت خذ لي عليه
العھد والميثاق وذمة نبيه ال يعاقبني فيما صنعت فأخذ لھا ذاك عليه ودفعھا مطرف إليه فأنشأ يقول
) لعمرك ما حبي معاذة بالذي  ...يغيره الواشي وال قدم العھد (
) وال سوء ما جاءت به إذ أزالھا  ...غواة الرجال إذ يناجونھا بعدي (
إسناده ضعيف لجھالة أكثر رواته
 - 6887حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا معمر انا بن شھاب وعبد الرزاق قال انا معمر عن بن شھاب عن
عيسى بن طلحة عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم واقفا على راحلته بمنى قال
فاتاه رجل فقال يا رسول ﷲ اني كنت أرى ان الحلق قبل الذبح فحلقت قبل ان اذبح فقال اذبح وال حرج قال ثم جاءه آخر فقال
يا رسول ﷲ اني كنت أرى ان الذبح قبل الرمي فذبحت قبل ان ارمي قال فارم وال حرج قال فما سئل عن شيء قدمه رجل
قبل شيء إال قال افعل وال حرج قال عبد الرزاق وجاءه آخر فقال يا رسول ﷲ اني كنت أظن ان الحلق قبل الرمي فحلقت قبل
ان أرمي قال ارم وال حرج إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6888حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا األوزاعي وعبد الرزاق سمعت األوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي
كبشة قال بن نمير في حديثه سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا
عن بني إسرائيل وال حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 6889حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلي بن عبيد ثنا األعمش عن أبي سعد قال جاء رجل إلى عبد ﷲ بن عمرو فقال إنما
أسألك عما سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وال أسألك عن التوراة فقال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مرفوعه صحيح
 - 6890حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زياد بن عبد ﷲ بن عالثة القاص أبو سھل ثنا العالء بن رافع عن الفرزدق
بن حنان القاص قال اال أحدثكم حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي لم أنسه بعد خرجت انا وعبيد ﷲ بن حيدة في طريق الشام
فمررنا بعبد ﷲ بن عمرو بن العاصي فذكر الحديث فقال جاء رجل من قومكما أعرابي جاف جريء فقال يا رسول ﷲ أين
الھجرة إليك حيثما كنت أم إلى أرض معلومة أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت قال فسكت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ساعة ثم قال أين السائل عن الھجرة قال ھا أنا ذا يا رسول ﷲ قال إذا أقمت الصالة وآتيت الزكاة فأنت مھاجر وان مت
بالحضرمة قال يعني أرضا باليمامة قال ثم قام رجل فقال يا رسول ﷲ أرأيت ثياب أھل الجنة أتنسج نسجا أم تشقق من ثمر
الجنة قال فكان القوم تعجبوا من مسألة األعرابي فقال ما تعجبون من جاھل يسأل عالما قال فسكت ھنية ثم قال أين السائل عن
ثياب الجنة قال أنا قال ال بل تشقق من ثمر الجنة إسناده ضعيف
 - 6891حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن إدريس سمعت بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ورجال من مزينة يسأله عن ضالة اإلبل فقال معھا حذاؤھا وسقاؤھا تأكل الشجر وترد الماء فذرھا
حتى يأتي باغيھا قال وسأله عن ضالة الغنم فقال لك أو ألخيك أو للذئب اجمعھا إليك حتى يأتي باغيھا وسأله عن الحريسة
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التي توجد في مراتعھا قال فقال فيھا ثمنھا مرتين وضرب نكال قال فما أخذ من أعطانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك
ثمن المجن فسأله فقال يا رسول ﷲ اللقطة نجدھا في السبيل العامر قال عرفھا سنة فإن جاء صاحبھا وإال فھي لك قال يا
رسول ﷲ ما يوجد في الخراب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس حسن مكرر
 - 6892حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد ﷲ بن
عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يدخل الجنة عاق وال مدمن خمر وال منان وال ولد زنية صحيح لغيره دون
قوله " وال ولد زنية " وھذا إسناد ضعيف
 - 6893حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق سمعت المثني بن الصباح يقول أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد
ﷲ بن عمرو بن العاصي ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قضى ان المرأة أحق بولدھا ما لم تزوج حسن
 - 6894حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا سفيان عن منصور عن ھالل بن يساف عن أبي يحيى عن عبد ﷲ بن
عمرو قال أتيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو يصلي قاعدا فقلت يا رسول ﷲ اني حدثت أنك قلت ان صالة القاعد على
النصف من صالة القائم وأنت تصلي جالسا قال أجل ولكني لست كأحد منكم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير ھالل بن يساف وأبي يحيى فمن رجال مسلم
 - 6895حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد ﷲ
بن عمرو بن العاصي قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل
للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلى صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6896حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزھري عن عروة عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ ال ينزع العلم من الناس بعد ان يعطيھم إياه ولكن يذھب بالعلماء كلما ذھب عالم ذھب بما معه
من العلم حتى يبقى من ال يعلم فيتخذ الناس رؤساء جھاال فيستفتوا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6897حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن عز و جل بما أقسطوا
في الدنيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6898حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا بن جريج أخبرني عمرو بن شعيب عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي
قال بينما نحن مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ببعض أعلى الوادي يريد ان نصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من
شعب أبي دب شعب أبي موسى فأمسك النبي صلى ﷲ عليه و سلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده إسناده
ضعيف النقطاعه عمرو بن شعيب لم يدرك عبد ﷲ بن عمرو
 - 6899حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تجوز شھادة خائن وال خائنة وال ذي غمر على أخيه وال تجوز
شھادة القانع ألھل البيت وتجوز شھادته لغيرھم والقانع الذي ينفق عليه أھل البيت إسناده حسن
 - 6900حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال قطع فيما دون عشرة دراھم إسناده ضعيف
 - 6901حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انه قال ان امرأتين
من أھل اليمن أتتا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وعليھما سواران من ذھب فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أتحبان ان
سوركما ﷲ سوارين من نار قالتا ال وﷲ يا رسول ﷲ قال فاديا حق ﷲ عليكما في ھذا حسن
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 - 6902حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال أتى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم يخاصم أباه فقال يا رسول ﷲ ان ھذا قد احتاج إلى مالي فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنت
ومالك ألبيك حسن لغيره
 - 6903حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كل صالة ال يقرأ فيھا فھي خداج ثم ھي خداج ثم ھي خداج حسن
 - 6904حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم كتب كتابا بين المھاجرين واألنصار على ان يعقلوا معاقلھم ويفدوا عانيھم بالمعروف واإلصالح بين المسلمين
إسناده ضعيف
 - 6905حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نصر بن باب عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد ﷲ البجلي قال كنا نعد
االجتماع إلى أھل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة صحيح  ...والحديث من مسند جرير بن عبد ﷲ البجلي واإلمام
أحمد ذكره ھنا ثم لم يذكره في مسند جرير
 - 6906حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جمع رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم بين الصالتين يوم غزا بني المصطلق حسن لغيره
 - 6907حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الحكم بن موسى قال عبد ﷲ وسمعته انا من الحكم بن موسى ثنا مسلم بن خالد عن
ھشام بن عروة عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من حلف على يمين فرأى خيرا منھا
فليأت الذي ھو خير وليكفر عن يمينه صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6908حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن عبد ﷲ ثنا الوليد بن مسلم حدثني األوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني
محمد بن إبراھيم بن الحرث التيمي حدثني عروة بن الزبير قال قلت لعبد ﷲ بن عمرو بن العاصي أخبرني بأشد شيء صنعه
المشركون برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال بينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي
معيط فأخذ بمنكب النبي صلى ﷲ عليه و سلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فأقبل أبو بكر رضي ﷲ عنه فأخذ
بمنكبه ودفعه عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقال } أتقتلون رجال أن يقول ربي ﷲ وقد جاءكم بالبينات من ربكم {
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6909حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال أتى
النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجل يبايعه على الھجرة وغلظ عليه فقال ما جئتك حتى أبكيتھما يعني والديه قال ارجع فاضحكھما
كما أبكيتھما إسناده حسن
 - 6910حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال خصلتان أو خلتان ال يحافظ عليھما رجل مسلم اال دخل الجنة ھما يسير ومن يعمل بھما قليل
تسبح ﷲ عشرا وتحمد ﷲ عشرا وتكبر ﷲ عشرا في دبر كل صالة فذلك مائة وخمسون باللسان وألف وخمسمائة في الميزان
وتسبح ثالثا وثالثين وتحمد ثالثا وثالثين وتكبر أربعا وثالثين عطاء ال يدري أيتھن أربع وثالثون إذا أخذ مضجعة فذلك مائة
باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة قالوا يا رسول ﷲ كيف ھما يسير ومن يعمل بھما قليل
قال يأتي أحدكم الشيطان إذا فرغ من صالته فيذكره حاجة كذا وكذا فيقوم وال يقولھا فإذا اضطجع يأتيه الشيطان فينومه قبل
ان يقولھا فلقد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعقدھن في يده قال عبد ﷲ سمعت عبيد ﷲ القواريري سمعت حماد بن
زيد يقول قدم علينا عطاء بن السائب البصرة فقال لنا أيوب ائتوه فاسألوه عن حديث التسبيح يعني ھذا الحديث إسناده حسن
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 - 6911حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر عن رجل من أھل مكة عن عبد ﷲ بن عمرو عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه رأى قوما توضؤوا لم يتموا الوضوء فقال ويل لألعقاب من النار إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6912حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل يعني بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد ﷲ بن
عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان المھاجر من ھجر ما نھى ﷲ عنه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6913حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم انه سمع رجال من بني مخزوم يحدث عن
عمه ان معاوية أراد أن يأخذ أرضا لعبد ﷲ بن عمرو يقال لھا الوھط فأمر مواليه فلبسوا آلتھم وأرادوا القتال قال فأتيته فقلت
ماذا فقال اني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل اال قتل شھيدا إسناده
ضعيف إلبھام الرجل من بني مخزوم وعمه
وللحديث أصل صحيح سلف 6522
 - 6914حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم عن ھالل بن طلحة أو طلحة بن ھالل قال
سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا عبد ﷲ بن عمرو صم الدھر ثالثة أيام من كل شھر
قال وقرأ ھذه اآلية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالھا قال قلت اني أطيق أكثر من ذلك قال صم صيام داود كان يصوم يوما
ويفطر يوما حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 6915حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة عن زياد بن فياض عن أبي عياض سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول قال
لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صم يوما ولك أجر ما بقى حتى عد أربعة أيام أو خمسة شعبة يشك قال صم أفضل
الصوم صوم داود عليه السالم كان يصوم يوما ويفطر يوما إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6916حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر يعني بن عياش قال دخلنا على أبي حصين نعوده ومعنا
عاصم قال قال أبو حصين لعاصم تذكر حديثا حدثناه القاسم بن مخيمرة قال قال نعم انه حدثنا يوما عن عبد ﷲ بن عمرو قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب الذي يكتب عمله اكتب له مثل عمله إذ كان طليقا حتى
أقبضه أو أطلقه قال أبو بكر حدثنا به عاصم وأبو حصين جميعا إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن
مخيمرة فمن رجال مسلم
 - 6917حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عام الفتح يقول كل حلف كان في الجاھلية لم يزده اإلسالم اال شدة
وال حلف في اإلسالم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6918حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسباط بن محمد ثنا بن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نھى رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن سلف وبيع وعن بيعتين في بيعة وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن إسناده حسن
 - 6919حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن سواء أبو الخطاب السدوسي قال سألت المثني بن الصباح عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ زادكم صالة فحافظوا عليھا وھى الوتر فكان عمرو
بن شعيب رأى ان يعاد الوتر ولو بعد شھر حسن لغيره
 - 6920حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال إبراھيم بن ميمون أخبرني قال سمعت رجال من بني الحرث قال
سمعت رجال منا يقال له أيوب قال سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول من تاب قبل موته عاما تيب عليه ومن تاب قبل موته
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بشھر تيب عليه حتى قال يوما حتى قال ساعة حتى قال فواقا قال قال الرجل أرأيت ان كان مشركا أسلم قال إنما أحدثكم كما
سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف إلبھام الرجل من بني الحارث وجھالة شيخه
أيوب
 - 6921حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قاال ثنا بن جريج وروح قال انا بن جريج أخبرني عمرو بن
دينار ان عمرو بن أوس أخبره عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أحب الصيام إلى
ﷲ صيام داود كان يصوم نصف الدھر وأحب الصالة إلى ﷲ صالة داود كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره ثم يقوم
ثلث الليل بعد شطره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6922حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قاال انا بن جريج أخبرني سليمان األحول ان ثابتا مولى
عمر بن عبد الرحمن أخبره انه لما كان بين عبد ﷲ بن عمرو وعنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسروا للقتال فركب خالد بن
العاصي إلى عبد ﷲ بن عمرو فوعظه فقال عبد ﷲ بن عمرو أما علمت أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من قتل دون
ماله فھو شھيد وقال عبد الرزاق من قتل على ماله فھو شھيد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6923حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أيما عبد كوتب على مائة أوقية فاداھا اال عشر أواق ثم عجز فھو رقيق حسن مكرر
 - 6924حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن نتف الشيب حسن لغيره
 - 6925حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب أخبرني موسى بن على سمعت أبي يقول سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن
العاصي يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول تدرون من المسلم قالوا ﷲ ورسوله أعلم قال من سلم المسلمون
من لسانه ويده قال تدرون من المؤمن قالوا ﷲ ورسوله أعلم قال من أمنه المؤمنون على أنفسھم وأموالھم والمھاجر من ھجر
السوء فاجتنبه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 6926حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن األعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد عن عبد ﷲ بن
الحرث قال اني ألساير عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي ومعاوية فقال عبد ﷲ بن عمرو لعمرو سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يقول تقتله الفئة الباغية يعني عمارا فقال عمرو لمعاوية اسمع ما يقول ھذا فحدثه فقال أنحن قتلناه إنما قتله من جاء به
إسناده صحيح
 - 6927حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية يعني الضرير ثنا األعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد فذكر نحوه
صحيح
 - 6928حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد الحداد ثنا حسين المعلم ويزيد قال أنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصوم في السفر ويفطر ورأيته يشرب قائما وقاعدا ورأيته يصلي حافيا
ومنتعال ورأيته ينصرف عن يمينه وعن يساره صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6929حدثنا يزيد بن ھارون انا العوام حدثني أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنبري قال بينما أنا عند معاوية إذ
جاءه رجالن يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منھما انا قتلته فقال عبد ﷲ ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه فإني سمعت
يعني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كذا قال أبي يعني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول تقتله الفئة الباغية فقال معاوية
اال تغني عنا مجنونك يا عمرو فما بالك معنا قال ان أبي شكاني إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال لي رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أطع أباك ما دام حيا وال تعصه فأنا معكم ولست أقاتل إسناده صحيح

241

 - 6930حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون ومحمد بن يزيد قاال انا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال قلت يا رسول ﷲ اكتب ما أسمع منك قال نعم قلت في الرضا والسخط قال نعم فإنه ال ينبغي لي ان أقول في ذلك
اال حقا قال محمد بن يزيد في حديثه يا رسول ﷲ اني أسمع منك أشياء فاكتبھا قال نعم صحيح لغيره
 - 6931حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون انا ھشام وعبد الصمد قال ثنا ھشام عن يحيى عن محمد بن إبراھيم بن
الحرث ان خالد بن معدان حدثه ان جبير بن نفير حدثه ان عبد ﷲ بن عمرو أخبره قال عبد الصمد بن العاصي حدثه ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال ان ھذه ثياب الكفار فال تلبسھا إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير جبير بن نفير فمن رجال مسلم
 - 6932حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال طالق فيما ال تملكون وال عتاق فيما ال تملكون وال نذر فيما ال تملكون وال نذر في معصية ﷲ حسن
 - 6933حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتح على رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مكة قال كفوا السالح اال خزاعة عن بني بكر فأذن لھم حتى صلوا العصر ثم قال كفوا السالح فلقى
من الغد رجل من خزاعة رجال من بني بكر بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقام خطيبا فقال ان
أعدى الناس على ﷲ من عدا في الحرم ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحول الجاھلية فقال رجل يا رسول ﷲ ان ابني فالنا
عاھرت بأمه في الجاھلية فقال ال دعوة في اإلسالم ذھب أمر الجاھلية الولد للفراش وللعاھر األثلب قيل يا رسول ﷲ وما
األثلب قال الحجر وفي األصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس وال صالة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وال صالة
بعد العصر حتى تغرب الشمس وال تنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا وال يجوز المرأة عطية إال بإذن زوجھا وأوفوا
بحلف الجاھلية فإن اإلسالم لم يزده إال شدة وال تحدثوا حلفا في اإلسالم إسناده حسن ولبعضه شواھد يصح بھا
 - 6934حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا العوام حدثني مولى لعبد ﷲ بن عمرو عن عبد ﷲ بن عمرو بن
العاصي قال رأى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الشمس حين غربت فقال في نار ﷲ الحامية لوال ما يزعھا من أمر ﷲ ال
ھلكت ما على األرض إسناده ضعيف
 - 6935حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 6936حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجال من
مزينة وھو يسأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم فذكر نحو حديث بن إدريس قال وسأله عن الثمار وما كان في أكمامه فقال من
أكل بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن وجد قد احتمل ففيه ثمنه مرتين وضرب نكال فما أخذ من جرانه ففيه القطع إذا
بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول ﷲ ما نجد في السبيل العامر من اللقطة قال عرفھا حوال فإن جاء صاحبھا وإال
فھي لك قال يا رسول ﷲ ما نجد في الخرب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس حسن
 - 6937حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن نتف الشيب وقال ھو نور المؤمن وقال ما شاب رجل في اإلسالم شيبة اال رفعه ﷲ بھا درجة
ومحيت عنه بھا سيئة وكتبت له بھا حسنة حسن لغيره
 - 6937وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا صحيح وھو مكرر سندا ومتنا
 - 6938حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رد ابنته إلى أبي العاص بمھر جديد ونكاح جديد قال أبي في حديث حجاج رد زينب ابنته قال ھذا
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حديث ضعيف أو قال واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد ﷲ العرزمي والعرزمي ال
يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روى ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم أقرھما على النكاح األول إسناده ضعيف
 - 6939حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت امرأتان
من أھل اليمن إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وعليھما أسورة من ذھب فقال أتحبان ان يسوركما ﷲ بأسورة من نار قالتا
ال قال فأديا حق ھذا حسن
 - 6940حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا الحجاج ومعمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تجوز شھادة خائن وال محدود في اإلسالم وال ذي غمر على
أخيه حسن
 - 6941حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل قد زادكم صالة وھي الوتر حسن
 - 6942حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ ان لي ذوى أرحام أصل ويقطعون وأعفو ويظلمون وأحسن ويسيئون
أفأكافئھم قال ال إذا تتركون جميعا ولكن خذ بالفضل وصلھم فإنه لن يزال معك من ﷲ ظھير ما كنت على ذلك حسن
 - 6943حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم الراجع في ھبته كالكلب يرجع في قيئه حسن
 - 6944حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا الحجاج بن أرطاة عن إبراھيم بن عامر عن سعيد بن المسيب وعن الزھري
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال بينما نحن عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذ جاء رجل ينتف شعره
ويدعو ويله فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مالك قال وقع على امرأته في رمضان قال أعتق رقبة قال ال أجدھا قال
صم شھرين متتابعين قال ال أستطيع قال اطعم ستين مسكينا قال ال أجد قال فأتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعرق فيه
خمسة عشر صاعا من تمر قال خذ ھذا فاطعمه عنك ستين مسكينا قال يا رسول ﷲ ما بين البتيھا أھل بيت أفقر منا قال كله
أنت وعيالك صحيح
 - 6945حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا الحجاج عن عطاء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثله عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم وزاد بدنة وقال عمرو في حديثه وأمره ان يصوم يوما مكانه صحيح
 - 6946حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف بن عبد ﷲ بن الشخير
ان نوفا وعبد ﷲ بن عمرو اجتمعا فقال نوف فذكر الحديث فقال عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي وأنا أحدثك عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم صلينا مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم ذات ليلة فعقب من عقب ورجع من رجع فجاء رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قبل ان يثور الناس بصالة العشاء فجاء وقد حفزه النفس رافعا أصبعه ھكذا وعقد تسعا وعشرين وأشار بأصبعه السبابة
إلى السماء وھو يقول أبشروا معشر المسلمين ھذا ربكم عز و جل قد فتح بابا من أبواب السماء يباھي بكم المالئكة يقول يا
مالئكتي انظروا إلى عبادي ھؤالء أدوا فريضة وھم ينتظرون أخرى صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد
 - 6947حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف األزرق وھوذة بن خليفة قاال ثنا عوف عن ميمون بن أستاذ قال ھوذة
الھزاني قال قال عبد ﷲ بن عمرو قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من لبس الذھب من أمتي فمات وھو يلبسه لم يلبس
من ذھب الجنة وقال ھوذة حرم ﷲ عليه ذھب الجنة ومن لبس الحرير من أمتي فمات وھو يلبسه حرم ﷲ عليه حرير الجنة
قال عبد ﷲ ضرب أبي على ھذا الحديث فظننت انه ضرب عليه ألنه خطأ وإنما ھو ميمون بن أستاذ عن عبد ﷲ بن عمرو
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ليس فيه عن الصدفي ويقال ان ميمون ھذا ھو الصدفي ألن سماع يزيد بن ھارون من الجريري آخر عمره وﷲ أعلم إسناده
صحيح  ...وكالم عبد ﷲ بن أحمد عقب الحديث متعلق بالحديث الذي بعده ال بھذا الحديث
 - 6948حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا الجريري عن ميمون بن أستاذ عن الصدفي عن عبد ﷲ بن عمرو
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من مات من أمتي وھو يشرب الخمر حرم ﷲ عليه شربھا في الجنة ومن مات من أمتي
وھو يتحلى الذھب حرم ﷲ عليه لباسه في الجنة إسناده ضعيف
 - 6949حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أيما عبد كوتب على مائة أوقية فاداھا اال عشر أواق فھو رقيق حسن
 - 6950حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال توضع الرحم يوم القيامة لھا حجنة كحجنة المغزل تتكلم بالسنة طلق ذلق فتصل من
وصلھا وتقطع من قطعھا إسناده ضعيف
 - 6951حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد ﷲ بن عمرو عن أبيه عن جده ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال له صم يوما ولك عشرة أيام قال زدني يا رسول ﷲ ان بي قوة قال صم يومين ولك تسعة أيام قال
زدني فإني أجد قوة قال صم ثالثة أيام ولك ثمانية أيام إسناده حسن
 - 6952حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو داود وعبد الصمد المعني قاال ثنا ھشام عن قتادة عن شھر قال أتى عبد ﷲ بن
عمرو على نوف البكالي وھو يحدث فقال حدث فإنا قد نھينا عن الحديث قال ما كنت ألحدث وعندي رجل من أصحاب رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم من قريش فقال عبد ﷲ بن عمرو سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ستكون ھجرة بعد
ھجرة فخيار األرض قال عبد الصمد لخيار األرض إلى مھاجر إبراھيم فيبقي في األرض شرار أھلھا تلفظھم األرض
وتقذرھم نفس ﷲ عز و جل وتحشرھم النار مع القردة والخنازير ثم قال حدث فإنا قد نھينا عن الحديث فقال ما كنت ألحدث
وعندي رجل من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم من قريش فقال عبد ﷲ بن عمرو سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول يخرج قوم من قبل المشرق يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيھم كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يخرج في بقيتھم
الدجال إسناده ضعيف لضعف شھر بن حوشب ولبعضه شواھد يصح بھا
 - 6953حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق عن األعمش عن أبي سعد قال أتيت عبد ﷲ بن عمرو
فقلت حدثني ما سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول وال تحدثني عن التوراة واإلنجيل فقال سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمھاجر من ھجر ما نھى ﷲ عنه مرفوعه صحيح
وھذا سند محتمل للتحسين
 - 6954حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا ثور بن يزيد عن عثمان الشامي انه سمع أبا األشعث الصنعاني عن أوس بن
أوس الثقفي عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا
فاقترب واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوھا أجر قيام سنة وصيامھا حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة عثمان
الشامي
 - 6955حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل عن الحكم عن ھالل الھجري قال قلت لعبد ﷲ بن
عمرو حدثني حديثا سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول المسلم من
سلم المسلمون من لسانه ويده والمھاجر من ھجر ما نھى ﷲ عنه قال أبو عبد الرحمن ھذا خطأ إنما ھو الحكم عن سيف عن
رشيد الھجري إسناده غاية في الضعف  . .ومتن الحديث صحيح سلف
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 - 6956حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد عن قتادة عن شھر بن حوشب عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال القتيل دون ماله شھيد صحيح لغيره
 - 6957حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة ثنا بن شھاب عن عيسى بن طلحة عن عبد ﷲ بن عمرو
بن العاصي قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأتاه رجل يوم النحر وھو واقف عند الجمرة فقال يا رسول ﷲ اني
حلقت قبل أن أرمي فقال ارم وال حرج وأتاه آخر فقال اني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم والحرج وأتاه آخر فقال اني أفضت
قبل أن أرمي قال ارم وال حرج قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إال قال افعل وال حرج إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6958حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة أخبرني حصين سمعت مجاھدا يحدث عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت إلى غير ذلك
فقد ھلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6959حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حاتم بن أبي صغيرة ثنا أبو بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد ﷲ بن عمرو
قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من قال ال إله اال ﷲ وﷲ أكبر والحمد وسبحان ﷲ وال حول وال قوة اال
با كفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر إسناده حسن لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أصح
 - 6960حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت صھيبا مولى عبد ﷲ بن عامر عن عبد ﷲ
بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال من قتل عصفورا في غير شيء اال بحقه سأله ﷲ عز و جل عنه يوم القيامة
إسناده ضعيف
 - 6961حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حميد أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر
دعاء رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوم عرفة ال إله اال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وھو على كل
شيء قدير حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد
 - 6962حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم من شاب شيبة في اإلسالم كتب ﷲ له بھا حسنة وكفر
عنه بھا خطيئة ورفعه بھا درجة صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6963حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا عبد الصمد حدثني أبي ثنا حبيب يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد
ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا إسناده حسن
 - 6964حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھمام ثنا قتادة عن الحسن عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يأخذ ﷲ شريطته من أھل األرض فيبقى فيھا عجاجة ال يعرفون معروفا وال ينكرون
منكرا رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن فيه عنعنة الحسن وھو البصري و قد روي مرفوعا وموقوفا واألشبه وقفه
 - 6965حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام عن قتادة عن الحسن عن عبد ﷲ بن عمرو ولم يرفعه وقال حتى يأخذ
ﷲ عز و جل شريطته من الناس رجاله ثقات رجال الشيخين وھو موقوف مكرر ما قبله لكن ذاك مرفوع وھنا موقوف
 - 6966حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھمام ثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد ﷲ بن عمرو أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال وقت الظھر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر
الشمس ووقت صالة المغرب ما لم يغرب الشفق ووقت صالة العشاء إلى نصف الليل األوسط ووقت صالة الصبح من طلوع
الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة فإنھا تطلع بين قرني شيطان إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 6967حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھمام ثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرھا ھي اللوطية الصغرى إسناده حسن و اختلف في رفعه ووقفه والموقوف
أصح
 - 6968حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھدبة ثنا ھمام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرھا فقال قتادة ثنا عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ھي اللوطية الصغرى إسناده حسن و ھو مكرر ما قبله ) قال قبله
أن الموقوف أصح (
 - 6968قال قتادة وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال وھل يفعل ذلك اال كافر ھذا موصول باإلسناد الذي قبله وھو
إسناد صحيح على شرط البخاري
 - 6969حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا خليفة بن خياط الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من حلف على يمين فرأى غيرھا خيرا منھا فھي كفارتھا مكرر
 - 6970حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا خليفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم خطبھم وھو مسند ظھره إلى الكعبة فقال ال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس وال صالة بعد صالة الغداة حتى
تطلع الشمس والمؤمنون تكافأ دماؤھم يسعى بذمتھم أدناھم وھم يد على من سواھم أال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عھد في
عھده صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6971حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا عمران القطان ثنا عامر األحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن رجال قال فالن ابني فقال رسول ﷲ ال دعاوة في اإلسالم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6972حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا ھشام عن يحيى عن محمد بن إبراھيم عن خالد بن معدان عن
جبير بن نفير عن عبد ﷲ بن عمرو أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم رآه وعليه ثوبان معصفران فقال ھذه ثياب الكفار فال
تلبسھا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير جبير بن نفير فمن رجال مسلم
 - 6973حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن بكر يعني السھمي ثنا حاتم عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون انه أخبره انه
سمع عبد ﷲ بن عمرو يحدث عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما على األرض رجل يقول ال إله اال ﷲ وﷲ أكبر
وسبحان ﷲ والحمد وال حول وال قوة اال با اال كفرت عنه من ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر إسناده حسن إال أن
األصح وقفه
 - 6974حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا قرة عن الحسن قال وﷲ لقد زعموا أن عبد ﷲ بن عمرو
شھد بھا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه فإذا
كان عند الرابعة فاضربوا عنقه قال فكان عبد ﷲ بن عمرو يقول ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات فإن لكم علي أن
أضرب عنقه صحيح بشواھده وھذا إسناد ضعيف النقطاعه
 - 6975حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نظر إلى أعرابي قائما في الشمس وھو يخطب فقال ما شأنك قال نذرت
يا رسول ﷲ ان ال أزال في الشمس حتى تفرغ فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس ھذا نذرا إنما النذر ما ابتغى به وجه
ﷲ عز و جل حسن
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 - 6976حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماھك عن عبد ﷲ بن عمرو قال تخلف
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في سفرة سافرناھا فأدركنا وقد أرھقتنا صالة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا
فنادى بأعلى صوته ويل لألعقاب من النار مرتين أو ثالثا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6977حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج ثنا عبد ﷲ بن المؤمل عن بن أبي مليكة عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي انه
لبس خاتما من ذھب فنظر إليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كأنه كرھه فطرحه ثم لبس خاتما من حديد فقال ھذا أخبث
وأخبث فطرحه ثم لبس خاتما من ورق فسكت عنه صحيح لغيره
 - 6978حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج ثنا عبد ﷲ بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان حسن لغيره وھذا إسناد
ضعيف لضعف عبدﷲ بن المؤمل وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 6979حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد ﷲ بن عمرو قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اجتنبوا من األوعية الدباء والمزفت والحنتم قال شريك وذكر أشياء قال فقال له أعرابي
ال ظروف لنا فقال اشربوا ما حل وال تسكروا أعدته على شريك فقال اشربوا وال تشربوا مسكرا وال تسكروا صحيح لغيره
وھذا إسناد ضعيف
 - 6980حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن زياد بن سيماكوش عن عبد
ﷲ بن عمرو أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال تكون فتنة تستنظف العرب قتالھا في النار اللسان فيھا أشد من وقع
السيف إسناده ضعيف
 - 6981حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنا بن لھيعة عن عبد ﷲ بن ھبيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال
سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول خرج علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي
األمي أنا محمد النبي األمي ثالثا وال نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش
وتجوز بي وعوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذھب بي فعليكم بكتاب ﷲ أحلوا حالله وحرموا حرامه
إسناده ضعيف
 - 6982حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا شعبة عن إسماعيل وعبد ﷲ بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد ﷲ
بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمھاجر من ھجر ما نھى ﷲ عنه
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6983حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن الشعبي قال سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمھاجر من ھجر ما نھى ﷲ عنه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 6984حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد ﷲ بن
عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم } لعنة ﷲ على الراشي والمرتشي إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 6985حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 6986حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا األعمش عن عمرو بن مرة قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء
فقال رجل يكنى بأبي يزيد سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سمع الناس بعمله سمع ﷲ
به سامع خلقه يوم القيامة فحقره وصغره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6987حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا يونس يعني بن أبي إسحاق عن ھالل بن خباب أبي العالء قال حدثني
عكرمة حدثني عبد ﷲ بن عمرو قال بينما نحن حول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده قال إذا
رأيت الناس قد مرجت عھودھم وخفت أماناتھم وكانوا ھكذا وشبك بين أصابعه قال فقمت إليه فقلت له كيف أفعل عند ذلك
جعلني ﷲ فداك قال الزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة
إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير ھالل بن خباب فقد روى له أصحاب السنن
 - 6988حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال صام من صام األبد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6989حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث عن عمرو
بن شعيب ان شاء ﷲ عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن نتف الشيب وقال انه نور اإلسالم
صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 6990حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن بكر ثنا عبيد ﷲ بن األخنس أبو مالك األزدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال نذر وال يمين فيما ال يملك بن آدم وال في معصية ﷲ عز و جل وال
قطيعة رحم فمن حلف على يمين فرأى غيرھا خيرا منھا فليدعھا وليأت الذي ھو خير فإن تركھا كفارتھا إسناده حسن وانظر
 6736في قوله " فإن تركھا كفارتھا "
 - 6991حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق أنا عبد ﷲ يعني بن المبارك حدثني أسامة بن زيد حدثني عمرو بن
شعيب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن البيع واالشتراء في المسجد إسناده حسن
 - 6992حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عطاء قال وثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
لما فتحت مكة على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال كفوا السالح فذكر نحو حديث يحيى ويزيد وقال فيه وأوفوا بحلف
الجاھلية فإن اإلسالم لم يزده إال شدة وال تحدثوا حلفا في اإلسالم إسناده حسن ولبعضه شواھد يصح بھا
 - 6993حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا أيوب األزدي يحدث عن عبد ﷲ بن
عمرو قال لم يرفعه مرتين قال وسألته الثالثة فقال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقت صالة الظھر ما لم يحضر
العصر ووقت صالة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صالة المغرب ما لم يسقط نور الشفق ووقت صالة العشاء إلى نصف
الليل ووقت صالة الفجر ما لم تطلع الشمس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 6994حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن إسحاق الطالقاني ثنا بن مبارك عن ليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى عن
أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل
يستخلص رجال من أمتي على رؤوس الخالئق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجال كل سجل مد البصر ثم يقول له
أتنكر من ھذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون قال ال يا رب فيقول ألك عذر أو حسنة فيبھت الرجل فيقول ال يا رب فيقول بلى
ان لك عندنا حسنة واحدة ال ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيھا أشھد أن ال إله اال ﷲ وان محمدا عبده ورسوله فيقول
أحضروه فيقول يا رب ما ھذه البطاقة مع ھذه السجالت فيقال انك ال تظلم قال فتوضع السجالت في كفة قال فطاشت
السجالت وثقلت البطاقة وال يثقل شيء بسم ﷲ الرحمن الرحيم إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غير إبراھيم بن
إسحاق الطالقاني
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 - 6995حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا عبد ﷲ بن المبارك عن ليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن
بكر بن سوادة عن عبد الرحمن بن جبير ان عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي حدثه قال قام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال
ال يدخلن رجل على مغيبة اال ومعه غيره قال عبد ﷲ بن عمرو فما دخلت بعد ذلك المقام على مغيبة اال ومعي واحد أو اثنان
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكر بن سوادة وعبدالرحمن بن جبير فمن رجال مسلم
 - 6996حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد ثنا عبد ﷲ يعني بن مبارك أنا عبد ﷲ بن شوذب قال حدثني أبي قال
حدثني عامر بن عبد الواحد عن عبد ﷲ بن بريدة عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا أراد ان يقسم غنيمة أمر بالال رضي ﷲ تعالى عنه فنادى ثالثا فأتى رجل بزمام من شعر إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم
بعد أن قسم الغنيمة فقال يا رسول ﷲ ھذه من غنيمة كنت أصبتھا قال أما سمعت بالال ينادي ثالثا قال نعم قال فما منعك ان
تأتيني به فاعتل له فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم اني لن أقبله حتى تكون أنت الذي توافيني به يوم القيامة إسناده حسن
 - 6997حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي اثنا عتاب ثنا عبد ﷲ أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت
النبي صلى ﷲ عليه و سلم عام الفتح وھو بمكة يقول ان ﷲ ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير فقيل يا رسول ﷲ
أرأيت شحوم الميتة فإنه يدھن بھا السفن ويدھن بھا الجلود ويستصبح بھا الناس فقال ال ھي حرام ثم قال قاتل ﷲ اليھود ان ﷲ
لما حرم عليھم الشحوم جملوھا ثم باعوھا وأكلوا أثمانھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6998حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد أنا عبد ﷲ أنا أسامة بن زيد حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد ﷲ
بن عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان ال يصافح النساء في البيعة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 6999حدثنا عبد حدثني أبي ثنا عتاب ثنا عبد ﷲ انا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إال بإذنھما إسناده حسن
 - 7000حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا رجاء أبو يحيى ثنا مسافع بن شيبة سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول فأنشد با
ثالثا ووضع أصبعه في أذنيه لسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو يقول ان الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة
طمس ﷲ عز و جل نورھما ولوال ان ﷲ طمس نورھما ألضاءتا ما بين المشرق والمغرب إسناده ضعيف واألصح وقفه
 - 7001حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثني يزيد بن زريع ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان
أعرابيا أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ان لي ماال ووالدا وان والدي يريد ان يجتاح مالي قال أنت ومالك لوالدك ان
أوالدكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أوالدكم قال أبو عبد الرحمن بلغني ان حبيبا المعلم يقال له حبيب بن أبي بقية
صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7002حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا يزيد ثنا حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال يحضر الجمعة ثالثة فرجل حضرھا يلغو فذاك حظه منھا ورجل حضرھا بدعاء فھو رجل دعا ﷲ عز و جل
فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرھا بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فھي كفارة إلى الجمعة
التي تليھا وزيادة ثالثة أيام فإن ﷲ يقول } من جاء بالحسنة فله عشر أمثالھا { إسناده حسن
 - 7003حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام حدثنا قتادة عن شھر عن عبد ﷲ بن عمرو ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال من شرب الخمر فاجلدوه ومن شرب الثانية فاجلدوه ثم ان شرب الثالثة فاجلدوه ثم ان شرب الرابعة فاقتلوه صحيح
بشواھده وھذا إسناد ضعيف لضعف شھر بن حوشب
 - 7004حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا سعد بن إبراھيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد
ﷲ بن عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان أكبر الكبائر عقوق الوالدين قال قيل وما عقوق الوالدين قال يسب
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الرجل الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة
فمن رجال مسلم
 - 7005حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد عن ثابت وداود بن أبي ھند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من قال في يوم مائتي مرة ال إله اال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على
كل شيء قدير لم يسبقه أحد كان قبله ولم يدركه أحد كان بعده اال بأفضل من عمله يعني اال من عمل بأفضل من عمله
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7006حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا األوزاعي حدثني حسان بن عطية قال أقبل أبو كبشة السلولي ونحن في
المسجد فقام إليه مكحول وبن أبي زكريا وأبو بحرية فقال سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إسناده صحيح
على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كبشة السلولي فمن رجال البخاري
 - 7007حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب قال
سمعت أبي يحدث عن أبيه انه سمع النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب حسن
 - 7008حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا رجاء بن يحيى قال ثنا مسافع بن شيبة ثنا عبد ﷲ بن عمرو وأدخل
أصبعه في أذنيه لسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس ﷲ نورھما
لوال ذلك ألضاءتا ما بين السماء واألرض أو ما بين المشرق والمغرب كذا قال يونس رجاء بن يحيى وقال عفان رجاء أبو
يحيى إسناده ضعيف على خطأ في اسم أحد رواته وھو مكرر  7000وذكرنا ھناك أن األصح وقفه
 - 7008قال عفان وثناه ھدبة بن خالد قال ثنا رجاء بن صبيح أبو يحيى الحرشي والصواب أبو يحيى كما قال عفان وھدبة بن
خالد
 - 7009حدثنا عبد ﷲ ثنا القواريري عبيد ﷲ بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا رجاء أبو يحيى فذكر مثله إسناده ضعيف وھو
مكرر ما قبله
 - 7010حدثنا عبد حدثني أبي ثنا على بن إسحاق أنا عبد ﷲ أنا موسى بن علي بن رباح سمعت أبي يحدث عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان أھل النار كل جعظري جواظ مستكبر جماع مناع وأھل الجنة
الضعفاء المغلوبون إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن إسحاق
 - 7011حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا يونس بن الحرث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إنما قرن خشية ان يصد عن البيت وقال ان لم تكن حجة فعمرة إسناده ضعيف
 - 7012حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس وحسين بن محمد قاال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد
الرحمن بن الحرث بن عبد ﷲ بن عياش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم خطب الناس عام الفتح على درجة الكعبة فكان فيما قال بعد ان أثنى على ﷲ ان قال يا أيھا الناس كل حلف كان في
الجاھلية لم يزده اإلسالم اال شدة وال حلف في اإلسالم وال ھجرة بعد الفتح يد المسلمين واحدة على من سواھم تتكافأ دماؤھم
وال يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر كنصف دية المسلم اال وال شغار في اإلسالم وال جنب وال جلب وتؤخذ صدقاتھم في ديارھم
يجير على المسلمين أدناھم ويرد على المسلمين أقصاھم ثم نزل وقال حسين انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صحيح
وھذا إسناد حسن
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 - 7013حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه قال في المواضح خمس خمس من اإلبل واألصابع سواء كلھن عشر عشر من اإلبل حسن لغيره
 - 7014حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا حماد عن قتادة عن شھر عن عبد ﷲ بن عمرو ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال المقتول دون ماله شھيد صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف شھر بن حوشب ومؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ
 - 7015حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مروان بن شجاع أبو عمرو الجزري حدثني إبراھيم بن أبي عبلة العقيلي من أھل بيت
المقدس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال التقى عبد ﷲ بن عمر وعبد ﷲ بن عمرو بن العاصي على المروة فتحدثا ثم
مضى عبد ﷲ بن عمرو وبقى عبد ﷲ بن عمر يبكي فقال له رجل ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن قال ھذا يعني عبد ﷲ بن عمرو
زعم انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه ﷲ على وجھه في
النار إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 7016حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس أبو الجھم أنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل صالة ال يقرأ فيھا فھي خداج ثم خداج ثم خداج حسن
 - 7017حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب أخبرني موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عبد ﷲ بن عمرو
بن العاصي قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول تدرون من المسلم قالوا ﷲ ورسوله أعلم قال من سلم المسلمون
من لسانه ويده قال تدرون من المؤمن قالوا ﷲ يعني ورسوله أعلم قال من أمنه المؤمنون على أنفسھم وأموالھم والمھاجر من
ھجر السوء فاجتنبه صحيح
 - 7018حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم أخبرنا دويد الخرساني والزبير بن عدى قاعد معه قال أنا عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول ﷲ انا نسمع منك أحاديث ال نحفظھا أفال نكتبھا قال بلى فاكتبوھا صحيح لغيره
وھذا إسناد ضعيف
 - 7019حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كفر تبرؤ من نسب وان دق أو ادعاء إلى نسب ال يعرف حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 7020حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد الواسطي أنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد
ﷲ بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول ﷲ اني أسمع منك أشياء أفأكتبھا قال نعم قلت في الغضب والرضا قال نعم فإني
ال أقول فيھما اال حقا صحيح لغيره
 - 7021حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب ثنا سعيد عن حسين المعلم قال يعني عبد الوھاب وقد سمعته منه يعني
حسينا عن عمرو بن شعيب عن جده قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينفتل عن يمينه وعن شماله ورأيته يصلي
حافيا ومنتعال ورأيته يصوم في السفر ويفطر ورأيته يشرب قاعدا وقائما صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7022حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب ثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجال سأل النبي صلى
ﷲ عليه و سلم فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف وال مبذر وال متأثل ماال ومن غير أن تقي
مالك أو قال تفدي مالك بماله شك حسين إسناده حسن
 - 7023حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبيد بن حميد أبو عبد الرحمن حدثني عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا عبد ﷲ بن عمرو في كم تقرأ القرآن قال قلت في يومي وليلتي قال فقال لي ارقد
وصل وارقد واقرأه في كل شھر قال فما زلت أناقصه ويناقصني إلى أن قال اقرأه في كل سبع ليال قال أبي ولم أفھم وسقطت
على كلمة قال ثم قال قلت اني أصوم وال أفطر قال فقال لي صم وافطر وصم ثالثة أيام من كل شھر فما زلت أناقصه
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ويناقصني حتى قال صم أحب الصيام إلى ﷲ عز و جل صيام داود صم يوما وافطر يوما فقال عبد ﷲ بن عمرو ألن أكون
قبلت رخصة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أحب الي من أن يكون لي حمر النعم حسبته شك عبيدة صحيح وھذا إسناد
ضعيف
 - 7024حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب بن إبراھيم بن سعد ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عمر بن شعيب بن محمد بن
عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي عن أبيه عن جده قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال جلب وال جنب وال تؤخذ
صدقاتھم اال في دورھم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7025حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني أبو سفيان الحرشي وكان ثقة فيما ذكر أھل بالده
عن مسلم بن جبير مولى ثقيف وكان مسلم رجال يؤخذ عنه وقد أدرك وسمع عن عمرو بن حريش الزبيدي عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي قال قلت يا أبا محمد انا بأرض لسنا نجد بھا الدينار والدرھم وإنما أموالنا المواشي فنحن نتبايعھا بيننا
فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل والبعير بالبقرات والفرس باألباعر كل ذلك إلى أجل فھل علينا في ذلك من بأس فقال على
الخبير سقطت أمرني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليھا حتى نفدت
اإلبل وبقيت بقية من الناس قال فقلت لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا رسول ﷲ اإلبل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس
ألظھر لھم قال فقال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ابتع علينا إبال بقالئص من إبل الصدقة إلى محلھا حتى ننفذ ھذا البعث
قال فكنت ابتاع البعير بالقلوصين والثالث من إبل الصدقة إلى محلھا حتى نفذت ذلك البعث قال فلما حلت الصدقة أداھا رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حسن
 - 7026حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق قال ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن
النابغة الھذلي صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف ابن اسحاق لم يصرح بالتحديث
 - 7026وان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال شغار في اإلسالم صحيح لغيره ابن اسحاق صرح بالتحديث في الرواية
التالية
 - 7027حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أبي عن بن إسحاق يعني محمدا حدثني عبد الرحمن بن الحرث
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال شغار في اإلسالم صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 7028حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
قضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في ولد المتالعنين انه يرث أمه وترثه أمه ومن قفاھا به جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا
جلد ثمانين إسناده ضعيف
 - 7029حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن سمعت عبد ﷲ بن عمرو يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قالوا يا رسول ﷲ وكيف يلعن الرجل أبويه قال
يسب الرجل الرجل فيسب أباه ويسب الرجل أمه فيسب أمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7030حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا عبد العزيز يعني بن المطلب المخزومي عن عبد العزيز عن
عمرو بن شعيب السھمي عن أبيه عن جده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من قتل دون ماله فھو شھيد صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 7031حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد ﷲ بن حسن بن حسن عن إبراھيم بن محمد
بن طلحة التيمي عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي مثل ذلك صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 7032حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنى أبي عن صالح قال بن شھاب حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد ﷲ أنه سمع
عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول وقف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوم النحر على راحلته فطفق يسألونه فيقول القائل
منھم يا رسول ﷲ اني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ارم وال
حرج وطفق آخر فقال يا رسول ﷲ اني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم انحر وال حرج قال فما سمعت يومئذ يسأل عن أمر مما ينسى اإلنسان أو يجھل من تقديم األمور بعضھا قبل بعض
وأشباھھا إال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم افعله وال حرج إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7033حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثا قال بن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب
بن محمد بن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قتل مؤمنا متعمدا
فإنه يدفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وھى ثالثون حقة وثالثون جذعة وأربعون خلفه فذلك عقل
العمد وما صالحوا عليه من شيء فھو لھم وذلك شديد العقل وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه وذلك أن
ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة وال حمل سالح فإن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يعني من حمل
علينا السالح فليس منا وال رصد بطريق فمن قتل على غير ذلك فھو شبه العمد وعقله مغلظة وال يقتل صاحبه وھو بالشھر
الحرام وللحرمة وللجار ومن قتل خطأ فديته مائة من اإلبل ثالثون ابنة مخاض وثالثون ابنة لبون وثالثون حقة وعشر بكارة
بني لبون ذكور قال وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقيمھا على أھل القرى أربعمائة دينار أو عدلھا من الورق وكان
يقيمھا على أثمان اإلبل فإذا غلت رفع في قيمتھا وإذا ھانت نقص من قيمتھا على عھد الزمان ما كان فبلغت على عھد رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلھا من الورق ثمانية آالف درھم وقضى ان من كان
عقله على أھل البقر في البقر مائتي بقرة وقضى أن من كان عقله على أھل الشاء فألفى شاة وقضى في األنف إذا جدع كله
بالعقل كامال وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل خمسين من اإلبل أو عدلھا ذھبا أو ورقا أو مائة
بقرة أو ألف شاة والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل ثالث وثالثون من اإلبل أو قيمتھا من الذھب أو
الورق أو البقر أو الشاء والجائفة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من اإلبل والموضحة خمس من اإلبل واألسنان خمس من
اإلبل حسن وبعضه صحيح
 - 7034قال وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في رجل طعن رجال بقرن
في رجله فقال يا رسول ﷲ أقدني فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تعجل حتى يبرأ جرحك قال فأبى الرجل اال ان
يستقيد فأقاده رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم منه قال فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه فأتى المستقيد إلى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم فقال له يا رسول ﷲ عرجت وبرأ صاحبي فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألم آمرك أن ال تستقيد حتى
يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك ﷲ وبطل جرحك ثم أمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعد الرجل الذي عرج من كان به
جرح أن ال يستقيد حتى تبرأ جراحته فإذا برئت جراحته استقاد إسناده ضعيف
 - 7035حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب سمعته يحدث يعني أباه عن يزيد بن الھاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد
بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمرو أنه قال ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال في مجلس أال أحدثكم بأحبكم إلي وأقربكم
مني مجلسا يوم القيامة ثالث مرات يقولھا قال قلنا بلى يا رسول ﷲ قال فقال أحسنكم أخالقا حسن
 - 7036حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق قال وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة
عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فيما كانت
تظھر من عداوته قال حضرتھم وقد اجتمع أشرافھم يوما في الحجر فذكروا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقالوا ما رأينا
مثل ما صبرنا عليه من ھذا الرجل قط سفه أحالمنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلھتنا لقد صبرنا منه على
أمر عظيم أو كما قالوا قال فبينما ھم كذلك إذ طلع عليھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر
بھم طائفا بالبيت فلما أن مر بھم غمزوه ببعض ما يقول قال فعرفت ذلك في وجھه ثم مضى فلما مر بھم الثانية غمزوه بمثلھا
فعرفت ذلك في وجھه ثم مضى ثم مر بھم الثالثة فغمزوه بمثلھا فقال تسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد
جئتكم بالذبح فأخذت القوم كلمته حتى ما منھم رجل اال كأنما على رأسه طائر واقع حتى ان أشدھم فيه وصاه قبل ذلك ليرفأه
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بأحسن ما يجد من القول حتى انه ليقول انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدا فوﷲ ما كنت جھوال قال فانصرف رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معھم فقال بعضھم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه
حتى إذا بادأكم بما تكرھون تركتموه فبينما ھم في ذلك إذ طلع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد
فأحاطوا به يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغھم عنه من عيب آلھتھم ودينھم قال فيقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك قال فلقد رأيت رجال منھم أخذ بمجمع ردائه قال وقام أبو بكر الصديق رضي ﷲ تعالى عنه دونه
يقول وھو يبكى } أتقتلون رجال أن يقول ربي ﷲ { ثم انصرفوا عنه فإن ذلك ألشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط إسناده حسن
 - 7037حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عبد ﷲ بن عمرو أن وفد ھوازن أتوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا يا رسول ﷲ انا أصل
وعشيرة وقد أصابنا من البالء ماال يخفي عليك فامنن علينا من ﷲ عليك فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبناؤكم
ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم قالوا يا رسول ﷲ خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا بل ترد علينا نساؤنا وأبناؤنا فھو أحب إلينا
فقال لھم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فھو لكم فإذا صليت للناس الظھر فقوموا فقولوا انا نستشفع برسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك واسأل لكم
فلما صلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بالناس الظھر قاموا فتكلموا بالذي أمرھم به فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فھو لكم قال المھاجرون وما كان لنا فھو لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقالت األنصار
وما كان لنا فھو لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال األقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فال وقال عيينة بن حصن بن حذيفة
بن بدر أما أنا وبنو فزارة فال قال عباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فال قالت بنو سليم ال ما كان لنا فھو لرسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال يقول عباس يا بني سليم وھنتموني فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أما من تمسك منكم بحقه من ھذا
السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء نصيبه فردوا على الناس أبناءھم ونساءھم إسناده حسن
 - 7038حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم
أبي القاسم مولى عبد ﷲ بن الحرث بن نوفل قال خرجت أنا وتليد بن كالب الليثي حتى أتينا عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي
وھو يطوف بالبيت معلقا نعليه بيده فقلنا له ھل حضرت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حين يكلمه التميمي يوم حنين قال نعم
أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو يعطي الناس قال يا محمد قد
رأيت ما صنعت في ھذا اليوم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أجل فكيف رأيت قال لم أرك عدلت قال فغضب رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ثم قال ويحك ان لم يكن العدل عندي فعند من يكون فقال عمر بن الخطاب يا رسول ﷲ أال نقتله قال ال
دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السھم من الرمية ينظر في النصل فال يوجد شيء
ثم في القدح فال يوجد شيء ثم في الفوق فال يوجد شيء سبق الفرث والدم قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة ھذا اسمه محمد ثقة
وأخوه سلمة بن محمد بن عمار لم يرو عنه اال علي بن زيد وال نعلم خبره ومقسم ليس به بأس ولھذا الحديث طرق في ھذا
المعنى وطرق أخر في ھذا المعنى صحاح وﷲ سبحانه وتعالى أعلم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7039حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا وھيب ثنا بن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نھى رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن لحوم الحمر األھلية وعن الجاللة وعن ركوبھا وأكل لحومھا صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 7040حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا حماد ثنا علي بن زيد عن خالد بن الحويرث عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اآليات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضھا بعضا إسناده ضعيف
 - 7041حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى األشيب حدثنا حريز يعني بن عثمان الرحبي عن حبان بن زيد عن عبد
ﷲ بن عمرو بن العاصي أنه سمع النبي صلى ﷲ عليه و سلم على منبره يقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر ﷲ لكم ويل
ألقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وھم يعلمون إسناده حسن
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 - 7042حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا محمد يعني بن راشد عن سليمان يعني بن موسى عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قضى ان كل مستلحق يستلحق بعد أبيه الذي يدعي له ادعاه
ورثته من بعده فقضى ان كان من أمة يملكھا يوم أصابھا فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما
أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه وال يلحق إذا كان أبوه الذي يدعي له أنكره وان كان من أمه ال يملكھا أو من حرة عاھر
بھا فإنه ال يلحق وال يرث وان كان أبوه الذي يدعي له ھو الذي ادعاه وھو ولد زنا ألھل أمة من كانوا حرة أو أمة إسناده
حسن
 - 7043حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا إسحاق يعني بن سعيد ثنا سعيد بن عمرو قال أتى عبد ﷲ بن عمرو بن الزبير
وھو جالس في الحجر فقال يا بن الزبير إياك واإللحاد في حرم ﷲ فإني أشھد لسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول
يحلھا ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتھا قال فانظر أن ال تكون ھو يا بن عمرو فإنك قد قرأت
الكتب وصحبت الرسول صلى ﷲ عليه و سلم قال فإني أشھدك أن ھذا وجھي إلى الشام مجاھدا رجاله ثقات رجال الشيخين
وھو مكرر  6847ونقلنا ھناك عن ابن كثير أن رفعه قد يكون غلطا
 - 7044حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعني األشيب ثنا بن لھيعة ثنا دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد ﷲ بن عمرو
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال } لھم البشرى في الحياة الدنيا { قال الرؤيا الصالحة يبشرھا المؤمن ھي جزء من
تسعة وأربعين جزءا من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بھا ومن رأى سوى ذلك فإنما ھو من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يساره
ثالثا وليسكت وال يخبر بھا أحدا صحيح لغيره
 - 7045حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة انا بن ھبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن عمرو قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول ﷲ ما كفارة ذلك قال ان يقول أحدھم
اللھم ال خير اال خيرك وال طير اال طيرك وال إله غيرك حسن
 - 7046حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشام بن سعيد أنا معاوية بن سالم عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد
الرحمن عن خبر عبد ﷲ بن عمرو بن العاص انه لما كسفت الشمس على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نودي ان
الصالة جامعة فركع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ركعتين في سجدة ثم جلى عن الشمس فقالت عائشة أم المؤمنين ما
سجدت سجودا قط أطول منه وال ركعت ركوعا قط أطول منه إسناده صحيح
 - 7047حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشام بن سعيد أنا معاوية بن سالم عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد
الرحمن عن خبر عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي انه لما كسفت الشمس على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نودي ان
الصالة جامعة فركع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ركعتين في سجدة ثم جلى عن الشمس فقالت عائشة أم المؤمنين ما
سجدت سجودا قط أطول منه وال ركعت ركوعا قط كان أطول منه إسناده صحيح مكرر ما قبله بسنده ومتنه
 - 7048حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنا بن لھيعة عن دراج أبي السمح عن عيسى بن ھالل عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي قال قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان أرواح المؤمنين لتلتقيان على مسيرة يوم وليلة وما رأى واحد
منھما صاحبه حسن
 - 7049حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منھم حثالة قد مرجت عھودھم
وأماناتھم واختلفوا فكانوا ھكذا وشبك بين أصابعه قالوا يا رسول ﷲ فما المخرج من ذلك قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما
تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 7050حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس ثنا بقية حدثني معاوية بن سعيد التجيبي سمعت أبا قبيل المصري
يقول سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاص يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي
فتنة القبر إسناده ضعيف
 - 7051حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن غيالن حدثني المفضل حدثني عياش بن عباس عن عبد ﷲ بن يزيد أبي عبد
الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يغفر للشھيد كل ذنب اال الدين
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال مسلم غير المفضل بن فضالة فمن رجال الشيخين
 - 7052حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق ثنا عبد ﷲ أنا بن لھيعة أخبرني الحرث بن يزيد عن بن حجيرة األكبر
عن عبد ﷲ بن عمرو قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات
ﷲ عز و جل لكرم ضريبته وحسن خلقه حسن
 - 7053حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك وھو الحراني ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن بن أبي
نجيح عن مجاھد عن عبد ﷲ بن عمرو قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول يخرب الكعبة ذو السويقتين من
الحبشة ويسلبھا حليتھا ويجردھا من كسوتھا ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليھا بمسحاته ومعوله بعضه مرفوع
صحيح وبعضه يروى موقوفا ومرفوعا والموقوف أصح
 - 7054حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا بن لھيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي قال كنا عند النبي صلى ﷲ عليه و سلم فجاء شاب فقال يا رسول ﷲ أقبل وأنا صائم فقال ال فجاء شيخ
فقال يا رسول ﷲ أقبل وأنا صائم قال نعم فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قد علمت نظر بعضكم
إلى بعض أن الشيخ يملك نفسه إسناده ضعيف
 - 7055حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب عن أيوب عن أبي قالبة عن عبد ﷲ بن عمرو عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال من قتل دون ماله مظلوما فھو شھيد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7056حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من بني مسجدا بنى له بيت أوسع منه في الجنة صحيح دون لفظ " أوسع " وھذا إسناد
ضعيف الحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس
 - 7057حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه ﷲ عز و جل فضله حسن لغيره
 - 7058حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي ھند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وقيس عن مجاھد أحسبه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجوز للمرأة أمر
في مالھا إذا ملك زوجھا عصمتھا ھذا الحديث له إسنادان  :أحدھما متصل وھو إسناد حسن واآلخر مرسل
 - 7059حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو أن رجال قال اللھم
اغفر لي ولمحمد وحدنا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لقد حجبتھا عن ناس كثير صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7060حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو أن رجال
دخل الصالة فقال الحمد وسبح فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قائلھا فقال الرجل أنا قال لقد رأيت المالئكة تلقي
بھا بعضھا بعضا إسناده حسن
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 - 7061حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو أن اليھود أتت النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فقالت السام عليك وقالوا في أنفسھم } لوال يعذبنا ﷲ بما نقول { فأنزل ﷲ عز و جل } وإذا جاءوك
حيوك بما لم يحيك به ﷲ { فقرأ إلى قوله } وبئس المصير صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7062حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت سمعت أبا العباس وكان شاعرا قال سمعت عبد
ﷲ بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فاستأذنه في الجھاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيھما
فجاھد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7063حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سعيد بن منصور ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمارة بن عمرو بن
حزم عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوشك ان يغربل الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد
مرجت عھودھم وأماناتھم وكانوا ھكذا وشبك بين أصابعه قالوا فكيف نصنع يا رسول ﷲ إذا كان ذلك قال تأخذون ما تعرفون
وتذرون ما تنكرون وتقبلون على خاصتكم وتدعون عامتكم إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن عمرو
فمن رجال أبي داود وابن ماجة
 - 7063حدثناه قتيبة بن سعيد بإسناده ومعناه اال أنه قال وتبقى حثالة من الناس وتدعون أمر عامتكم
 - 7064حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن لھيعة عن القاسم بن عبد ﷲ المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي
عن القاسم بن البرحي عن عبد ﷲ بن عمرو ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أخرج صدقة فلم يجد اال بربريا
فليردھا إسناده ضعيف
 - 7065حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن لھيعة عن حيي بن عبد ﷲ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد
ﷲ بن عمرو بن العاصي ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم مر بسعد وھو يتوضأ فقال ما ھذا السرف يا سعد قال أفي الوضوء
سرف قال نعم وان كنت على نھر جار إسناده ضعيف
 - 7066حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة ثنا بن لھيعة عن عمرو بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتي بالرجل فيوضع في كفة
فيوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان قال فيبعث به إلى النار قال فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن يقول ال
تعجلوا ال تعجلوا فإنه قد بقى له فيؤتي ببطاقة فيھا ال إله إال ﷲ فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان سلف 6994
بإسناد قوي وھذا إسناد حسن على خطأ فى اسم أحد رواته ورواية قتيبة عن ابن لھيعة كرواية أحد العبادلة كما في السير / 8
17
 - 7067حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا بن لھيعة عن واھب بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي أنه قال
رأيت فيما يرى النائم لكأن في إحدى أصبعي سمنا وفي األخرى عسال فأنا ألعقھما فلما أصبحت ذكرت ذلك لرسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم فقال تقرأ الكتابين التوراة والفرقان فكان يقرؤھما إسناده حسن أحاديث قتيبة عن ابن لھيعة حسان وباقي رجاله
ثقات
 - 7068حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر عن بن الھاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا
صلى وانصرف إليھم فقال لھم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيھن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلھم عامة وكان من
قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينھم مسيرة شھر لملئ منه رعبا وأحلت لي الغنائم
آكلھا وكان من قبلي يعظمون أكلھا كانوا يحرقونھا وجعلت لي األرض مساجد وطھورا أينما أدركتني الصالة تمسحت
وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسھم وبيعھم والخامسة ھي ما ھي قيل لي سل فإن كل نبي قد
سأل فاخرت مسألتي إلى يوم القيامة فھي لكم ولمن شھد أن ال إله اال ﷲ صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 7069حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد أنا رشدين عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أول من يدخل من ھذا الباب رجل من أھل الجنة فدخل سعد بن أبي
وقاص إسناده ضعيف
 - 7070حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا رشدين بن سعد عن الحسن بن ثوبان عن ھشام بن أبي رقية عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال عدوى وال طيرة وال ھامة وال حسد والعين حق صحيح دون
قوله " وال حسد " وھذا إسناد ضعيف لضعف رشدين
 - 7071حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا بن لھيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد ﷲ بن عمرو
قال سألت النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقلت يا رسول ﷲ ھل تحس بالوحي فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نعم اسمع
صالصل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحي إلى اال ظننت ان نفسي تفيض إسناده ضعيف
 - 7072حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا بن لھيعة عن الحرث بن يزيد عن جندب بن عبد ﷲ عن سفيان بن عوف عن
عبد ﷲ بن عمرو قال كنت عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وطلعت الشمس فقال يأتي ﷲ قوم يوم القيامة نورھم كنور
الشمس فقال أبو بكر أنحن ھم يا رسول ﷲ قال ال ولكم خير كثير ولكنھم الفقراء والمھاجرون الذين يحشرون من أقطار
األرض حسن لغيره مكرر
 - 7072وقال طوبى للغرباء طوبى للغرباء طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول ﷲ قال ناس صالحون في ناس سوء
كثير من يعصيھم أكثر ممن يطيعھم حسن لغيره مكرر
 - 7073حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عبد ﷲ ثنا سفيان ثنا بن أبي نجيح عن عبد ﷲ بن عامر عن عبد ﷲ بن عمرو
يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا إسناده صحيح
 - 7074حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن محمد قال عبد ﷲ وسمعته أنا من عبد ﷲ بن محمد بن أبي شيبة قال ثنا بن
فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينما رجل يتبختر في
حلة إذ أمر ﷲ عز و جل به األرض فآخذته وھو يتجلجل فيھا أو يتجرجر فيھا إلى يوم القيامة صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 7075حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف ثنا عبد ﷲ بن وھب أخبرني أسامة ان عمرو بن شعيب حدثه عن
أبيه عن جده ان رجال جاء إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال أني أنزع في حوضي حتى إذا مألته ألھلي ورد على
البعير لغيري فسقيته فھل لي في ذلك من أجر فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في كل ذات كبد حرى أجر صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 7076حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الجبار بن محمد يعني الخطابي حدثني بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجھا فلتتوضأ
إسناده حسن
 - 7077حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم وقت صالة الظھر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت صالة العصر ما لم
تصفر الشمس ووقت صالة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صالة العشاء إلى نصف الليل ووقت صالة الصبح من طلوع
الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت فأمسك فإنھا تطلع بين قرني شيطان أو مع قرني شيطان إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 7078حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد أنا أبو عوانة عن األعمش ثنا عثمان بن قيس عن أبي حرب الديلمي
سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أظلت الخضراء وال أقلت الغبراء من
رجل أصدق لھجة من أبي ذر حسن لغيره
 - 7079حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قاال ثنا زھير عن إبراھيم بن مھاجر عن عبد ﷲ بن باباه عن
عبد ﷲ بن عمرو قال كنت عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكرت األعمال فقال ما من أيام العمل فيھن أفضل من ھذه
العشر قالوا يا رسول ﷲ وال الجھاد قال فأكبره قال وال الجھاد اال أن يخرج رجل بنفسه وماله } في سبيل ﷲ ثم تكون مھجة
نفسه فيه صحيح لغيره
 - 7080حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر عن أبي أسحق عن السائب بن مالك عن عبد ﷲ بن عمرو قال
لما توفى إبراھيم بن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كسفت الشمس فقام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فصلى ركعتين فأطال
القيام ثم ركع مثل قيامه ثم سجد مثل ركوعه فصلى ركعتين كذلك ثم سلم صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير السائب بن
مالك
 - 7081حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن عبد
الرحمن بن رافع التنوخي قال سمعت عبد ﷲ بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ما
أبالي ما أتيت أو ما ركبت إذا أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي إسناده ضعيف
 - 7082حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا عبد ﷲ بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد
الرحمن الحبلي عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه رأى فاطمة ابنته فقال لھا من أين
أقبلت قالت أقبلت من وراء جنازة ھذا الرجل قال فھل بلغت معھم الكدى قالت ال وكيف أبلغھا وقد سمعت منك ما سمعت قال
والذي نفسي بيده لو بلغت معھم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراھا جد أبيك إسناده ضعيف
 - 7083حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد حدثنا عبد ﷲ بن عياش بن عباس القتباني قال سمعت أبي يقول سمعت
عيسى بن ھالل الصدفي وأبا عبد الرحمن الحبلي يقوالن سمعنا عبد ﷲ بن عمرو يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يقول سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المسجد نساؤھم كاسيات
عاريات على رؤوسھم كأسنمة البخت العجاف العنوھن فإنھن ملعونات لو كانت ورائكم أمة من األمم لخدمن نساؤكم نساءھم
كما يخدمنكم نساء األمم قبلكم إسناده ضعيف
 - 7084حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو األسود عن عكرمة مولى بن عباس
عن عبد ﷲ بن عمرو بن العاصي قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7085حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي يزيد عن عبد ﷲ بن عمرو قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سمع الناس بعمله سمع ﷲ به سامع خلقه وحقره وصغره إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7086حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا زكريا عن عامر سمعت عبد ﷲ بن عمرو سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمھاجر من ھجر ما نھى ﷲ عنه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7087حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عارم ثنا معتمر عن أبيه ثنا أبو العالء عن مطرف عن بن أبي ربيعة عن عبد ﷲ بن
عمرو قال ذكرت للنبي صلى ﷲ عليه و سلم الصوم فقال صم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر التسعة قال فقلت اني أقوى
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من ذلك قال فصم من كل تسعة أيام يوما ولك أجر الثمانية قال فقلت إني أقوى من ذلك قال صم من كل ثمانية أيام يوما ولك
أجر تلك السبعة قال قلت أني أقوى من ذلك قال فلم يزل حتى قال صم يوما وافطر يوما ھذا اإلسناد فيه جھالة ابن أبي ربيعة
لكنه يستقيم دونه
صحيح بغير ھذه السياقة
 - 7088حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد وال يقتل صاحبه ومن حمل
علينا السالح فليس منا وال رصد بطريق إسناده حسن
 - 7089حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أزھر بن القاسم ثنا المثني يعني بن سعيد عن قتادة عن عبد ﷲ بن باباه عن عبد ﷲ بن
عمرو بن العاصي ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول ان ﷲ عز و جل يباھي مالئكته عشية عرفة بأھل عرفة فيقول
انظروا إلى عبادي آتوني شعثا غبرا إسناده ال بأس به
 - 7090حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من قتل خطأ فديته مائة من اإلبل ثالثون ابنة مخاض وثالثون ابنة لبون وثالثون
جذعة وعشرة بني لبون ذكران فكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقومھا على أثمان اإلبل فإذا ھانت نقص من قيمتھا وإذا
غلت رفع في قيمتھا على نحو الزمان ما كانت فبلغت على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما بين أربعمائة دينار إلى
ثمانمائة دينار أو عدلھا من الورق ثمانية آالف إسناده حسن
 - 7091حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قضى ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضھم إسناده حسن
 - 7092حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قضى في األنف إذا جدع كله الدية كاملة وإذا جدعت أرنبته نصف الدية وفي العين
نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وقضى ان يعقل عن المرأة عصبتھا من كانوا وال يرثون منھا اال ما
فضل عن ورثتھا وان قتلت فعقلھا بين ورثتھا وھم يقتلون قاتلھا وقضى ان عقل أھل الكتاب نصف عقل المسلمين وھم اليھود
والنصارى إسناده حسن
 - 7093حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم ثنا شداد أبو طلحة الراسبي سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو
يحدث عن عبد ﷲ بن عمرو قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا ﷲ فيه اال رأوه
حسرة يوم القيامة صحيح وھذا إسناد حسن على خطأ في تسمية صحابيه  ...لم يذكر في كتب الرجال أن أبا الوازع يروي
عن عبد ﷲ بن عمرو وما أخرجه من حديثه إال أحمد وأخرجه من حديث عبد ﷲ بن المغفل الطبراني في الكبير واألوسط
والدعاء والبيھقي في الشعب ونسبه إليه المنذري في الترغيب والھيثمي في المحمع
 - 7094حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا ھشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد ﷲ بن
عمرو سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الرجل يدخل الحائط قال يأكل غير متخذ خبنة حسن
 - 7095حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا محمد بن أبي الوضاح حدثني العالء بن عبد ﷲ بن رافع ثنا
حنان بن خارجة عن عبد ﷲ بن عمرو قال جاء أعرابي علوي جريء إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ
أخبرنا عن الھجرة إليك أينما كنت أو لقوم خاصة أم إلى أرض معلومة أم إذا مت انقطعت قال فسكت عنه يسيرا ثم قال أين
السائل قال ھا ھو ذا يا رسول ﷲ قال الھجرة ان تھجر } الفواحش ما ظھر منھا وما بطن وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة ثم أنت
مھاجر وان مت بالحضر ثم قال عبد ﷲ بن عمرو ابتداء من نفسه جاء رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ
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أخبرنا عن ثياب أھل الجنة خلقا تخلق أم نسجا تنسج فضحك بعض القوم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مم تضحكون
من جاھل يسأل عالما ثم أكب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم قال أين السائل قال ھو ذا أنا يا رسول ﷲ قال ال بل تشقق
عنھا ثمر الجنة ثالث مرات إسناده ضعيف
 - 7096حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معمر بن سليمان الرقى ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من مثل به أو حرق بالنار فھو حر وھو مولى ﷲ ورسوله قال فأتي برجل قد خصي يقال له
سندر فأعتقه ثم أتى أبا بكر بعد وفاة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فصنع إليه خيرا ثم أتى عمر بعد أبي بكر فصنع إليه
خيرا ثم أنه أراد أن يخرج إلى مصر فكتب له عمر إلى عمرو بن العاصي ان اصنع به خيرا أو احفظ وصية رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم فيه حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة
 - 7097حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معمر بن سليمان ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ الرجل يغيب ال يقدر على الماء أيجامع أھله قال نعم حسن وھذا إسناد ضعيف
لضعف الحجاج بن أرطاة
 - 7098حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن زياد بن فياض سمعت أبا عياض يحدث عن عبد ﷲ بن
عمرو أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقى قال اني أطيق } أكثر من ذلك قال صم يومين ولك
أجر ما بقى قال اني أطيق أكثر من ذلك قال صم ثالثة أيام ولك أجر ما بقى قال اني أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام
ولك أجر ما بقى قال اني أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصيام عند ﷲ صم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7099حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عارم ثنا معتمر قال قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد ﷲ بن
عمرو أن رجال من المسلمين استأذن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في امرأة يقال لھا أم مھزول كانت تسافح وتشترط له أن
تنفق عليه وانه استأذن فيھا النبي صلى ﷲ عليه و سلم أو ذكر له أمرھا فقرأ النبي صلى ﷲ عليه و سلم } الزانية ال ينكحھا
إال زان أو مشرك { قال أنزلت } الزانية ال ينكحھا إال زان أو مشرك { قال أبو عبد الرحمن قال أبي قال عارم سألت معتمرا
عن الحضرمي فقال كان قاصا وقد رأيته حسن وھذا إسناد ضعيف لجھالة الحضرمي
 - 7100حدثنا عبد ﷲ حدثنا يحيى بن معين ثنا المعتمر عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد ﷲ بن عمرو
نحوه إسناده ضعيف
 - 7101حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب بن جرير حدثنا أبي سمعت الصقعب بن زھير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء
بن يسار عن عبد ﷲ بن عمرو قال أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزرورة
بديباج فقال ان صاحبكم ھذا يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل فارس بن فارس فقام النبي صلى ﷲ عليه و سلم
مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال ال أرى عليك ثياب من ال يعقل ثم رجع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فجلس فقال
ان نوحا عليه السالم لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال اني قاصر عليكما الوصية آمركما باثنتين وأنھاكما عن اثنتين أنھاكما
عن الشرك والكبر وآمركما بال إله إال ﷲ فان السماوات واألرض وما فيھما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت ال إله اال
ﷲ في الكفة األخرى كانت أرجح ولو ان السماوات واألرض كانتا حلقة فوضعت ال إله اال ﷲ عليھما لفصمتھا أو لقصمتھا
وآمركما بسبحان ﷲ وبحمده فإنھا صالة كل شيء وبھا يرزق كل شيء إسناده صحيح
 - 7102حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم وحسين قاال ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رد شھادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شھادة القانع ألھل
البيت وأجازھا على غيرھم إسناده صحيح على شرط الشيخين

261

 - 7103حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماھك عن عبد ﷲ بن عمرو قال تخلف
عنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في سفرة سافرناھا قال وأدركنا وقد أرھقتنا الصالة صالة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا
نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثالثا ويل لألعقاب من النار آخر مسند عبد ﷲ بن عمرو بن العاص رضي
ﷲ تعالى عنھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
حديث أبي رمثة رضي ﷲ عنه
 - 7104حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن إياد بن لقيط السدوسي عن أبي رمثة قال خرجت مع أبي حتى أتينا
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فرأيت برأسه ردع حناء إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إياد بن
لقيط السدوسي فمن رجال مسلم
 - 7105حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمرو بن الھيثم أبو قطن وأبو النضر قاال حدثنا المسعودي عن إياد بن لقيط عن أبي
رمثة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك وقال رجل يا رسول ﷲ
ھؤالء بنو يربوع قتله فالن قال أال ال تجني نفس على أخرى وقال أبي قال أبو النضر في حديثه دخلت المسجد فإذا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يخطب ويقول يد المعطي العليا إسناده حسن
 - 7106حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن سلمة عن عبد الملك بن عمير ثنا إياد بن لقيط عن أبي رمثة
قال أتيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دم فقال اليد العليا أمك وأبوك وأختك وأخوك
وأدناك أدناك قال فنظر فقال من ھذا معك أبا رمثة قال قلت ابني قال أما انه ال يجني عليك وال تجني عليه وذكر قصة الخاتم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة وإياد بن لقيط فمن رجال مسلم
* عبد الملك بن عمير ) من رجال الشيخين (  :تغير حفظه قبل موته  ...وقال الحافظ في مقدمة الفتح  :احتج به الجماعة
وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في االحتجاج ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات
* ورجح األرناؤوط ھنا ما يلي
 - 1أن أبا رمثة ھو االبن
 - 2أن المختصمين في الدم ھم من بني اليربوع
خالف ما ورد في رواية عبد الملك ابن عمير ھذه
 - 7107حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن إياد بن لقيط السدوسي قال سمعت أبا رمثة التيمي قال جئت مع
أبي إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ابنك ھذا قلت نعم قال أتحبه قلت نعم قال أما انه ال يجني عليك وال تجني عليه إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 7108حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني بن سلمة عن عاصم عن أبي رمثة قال أتيت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دم العمد فسمعته يقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ثم قال فنظر
ثم قال من ھذا معك يا أبا رمثة فقلت أبني قال أما انه ال يجني عليك وال تجني عليه قال فنظرت فإذا في نغض كتفه مثل بعرة
البعير أو بيضة الحمامة فقلت أال أداويك منھا يا رسول ﷲ فإنا أھل بيت نطبب فقال يداويھا الذي وضعھا رجاله ثقات رجال
الصحيح غير عاصم وھو ابن بھدلة صدوق حسن الحديث  ...ثم أشار إلى ما سبق تحقيقه من أن أبا رمثة ھو االبن وأن
المختصمين في الدم من بني يربوع
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 - 7109حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشام بن عبد الملك وعفان قاال حدثنا عبيد ﷲ بن إياد ثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت
مع أبي نحو رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلما رأيته قال لي أبي ھل تدري من ھذا قلت ال فقال لي أبي ھذا رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم فاقشعررت حين قال ذاك وكنت أظن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم شيئا ال يشبه الناس فإذا بشر له وفرة قال
عفان في حديثه ذو وفرة وبھا ردع من حناء عليه ثوبان أخضران فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة ثم ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ألبي ابنك ھذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشھد به فتبسم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ضاحكا من ثبت شبھي بأبي ومن حلف أبي على ثم قال أما انه ال يجني عليك وال تجني عليه قال وقرأ رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم } وال تزر وازرة وزر أخرى { قال ثم نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال يا رسول ﷲ اني ألطب الرجال أال
أعالجھا لك قال ال طبيبھا الذي خلقھا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7110حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حسين بن علي عن بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال
انطلقت مع أبي وأنا غالم إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال فقال له أبي إني رجل طبيب فأرني ھذه السلعة التي بظھرك قال
وما تصنع بھا قال أقطعھا قال لست بطبيب ولكنك رفيق طبيبھا الذي وضعھا وقال غيره الذي خلقھا إسناده صحيح
ووقع ھنا من رواية اإلمام أحمد والصواب أنه من رواية ابنه عبد ﷲ
 - 7111حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثني سعيد بن أبي الربيع السمان ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط
العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم ومعي ابني فأرانيه إياه فقلت البني ھذا رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأخذته الرعدة ھيبة لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقلت له يا نبي ﷲ إني رجل طبيب من أھل بيت
أطباء فأرني ظھرك فإن تكن سلعة أبطھا وإن تك غير ذلك أخبرتك فإنه ليس من إنسان أعلم بجرح أو خراج مني قال طبيبھا
ﷲ وعليه بردان أخضران له شعر قد عاله المشيب وشيبه أحمر فقال ابنك ھذا قلت أي ورب الكعبة قال بن نفسك قلت أشھد
به قال فإنه ال يجني عليك وال تجني عليه الحديث من زيادات عبد ﷲ بن أحمد ) صواب السند كما يلي  :قال عبد ﷲ بن أحمد
حدثني سعيد بن أبي الربيع السمان ( ...
ورجاله ثقات رجال الصحيح غير
 - 1عبد ﷲ بن أحمد  :من رجال النسائي ثقة
 - 2سعيد بن أبي الربيع  :روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وقال اإلمام أحمد  :ما أراه إال صدوقا
* وسبق بيان أن الصواب أن أبا رمثة ھو االبن
 - 7112حدثنا عبد ﷲ حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن على بن صالح حدثني إياد بن لقيط عن أبي رمثة
قال حججت فرأيت رجال جالسا في ظل الكعبة فقال أبي تدري من ھذا ھذا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلما انتھينا إليه إذا
رجل ذو وفرة به ردع وعليه ثوبان أخضران إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبدﷲ بن أحمد فمن رجال
النسائي
 - 7113حدثنا عبد ﷲ حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد ثنا ھشيم غير مرة قال أخبرني عبد الملك بن عمير عن إياد بن
لقيط عن أبي رمثة التيمي أتيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم ومعي بن لي فقال ابنك ھذا قلت أشھد به قال ال يجني عليك وال
تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد ﷲ بن أحمد ثقة من رجال النسائي
* وسبق بيان أن الصواب أن أبا رمثة ھو االبن
 - 7114حدثنا عبد ﷲ حدثني شيبان بن أبي شيبة ثنا زيد يعني بن إبراھيم التستري ثنا صدقة بن أبي عمران عن رجل ھو
ثابت بن منقذ عن أبي رمثة قال انطلقت أنا وأبي إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلما كنا في بعض الطريق فلقيناه فقال
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لي أبي يا بني ھذا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال وكنت أحسب أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يشبه الناس فإذا
رجل له وفرة وبھا ردع من حناء عليه بردان أخضران قال كأني أنظر إلى ساقيه قال فقال ألبي من ھذا معك قال ھذا وﷲ
ابني قال فضحك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لحلف أبي على ثم قال صدقت أما انك ال تجني عليه وال يجني عليك قال
وتال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم } وال تزر وازرة وزر أخرى { صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة حال ثابت بن
منقذ
* قوله " فلما كنا في بعض الطريق "  :سلف في الرواية الصحيحة  7112أنھما رأيا النبي صلى ﷲ عليه و سلم جالسا في
ظل الكعبة وذاك يكون عام حجة الوداع
 - 7115حدثنا عبد ﷲ ثنا محمد بن بكار ثنا قيس بن الربيع األسدي عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي وأنا
غالم فأتينا رجال من الھاجرة جالسا في ظل بيته وعليه بردان أخضران وشعره وفرة وبرأسه ردع من حناء قال فقال لي أبي
أتدري من ھذا فقلت ال قال ھذا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال فتحدثنا طويال قال فقال له أبي إني رجل من أھل بيت
طب فأرني الذي بباطن كتفك فإن تك سلعة قطعتھا وان تك غير ذلك أخبرتك قال طبيبھا الذي خلقھا قال ثم نظر رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم الي فقال له ابنك ھذا قال أشھد به فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انظر ما تقول قال إي ورب
الكعبة قال فضحك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لشبھي بأبي ولحلف أبي على فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا ھذا
ال يجني عليك وال تجني عليه صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف قيس بن الربيع وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير
عبدﷲ بن أحمد فمن رجال النسائي
* قوله " جالسا في ظل بيته "  :لعل الصواب  :البيت يعني الكعبة كما ورد مصرحا به في الرواية 7112
 - 7116حدثنا عبد ﷲ حدثني جعفر بن حميد الكوفي ثنا عبيد ﷲ بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي
نحو رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلما رأيته قال أبي ھل تدري من ھذا قلت ال قال ھذا محمد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال فاقشعررت حين قال ذلك وكنت أظن أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم شيئا ال يشبه الناس فإذا بشر ذو وفرة وبھا
ردع حناء وعليه بردان أخضران فسلم عليه أبي ثم جلسنا فتحدثنا ساعة ثم أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ألبي ابنك
ھذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشھد به فتبسم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ضاحكا من تثبيت شبھي بأبي ومن حلف
أبي على ثم قال أما أنه ال يجني عليك وال تجني عليه وقرأ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم } وال تزر وازرة وزر أخرى { ثم
نظر إلى مثل السلعة بين كتفيه فقال يا رسول ﷲ اني كأطب الرجال أال أعالجھا لك قال ال طبيبھا الذي خلقھا إسناده صحيح
 - 7117حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي وأبو خيثمة زھير بن حرب قاال حدثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا عبيد ﷲ بن إياد بن لقيط
عن أبيه عن أبي رمثة قال أتيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وعليه بردان أخضران إسناد أحمد صحيح على شرط مسلم
وإسناد ولده عبدﷲ صحيح
 - 7118حدثنا عبد ﷲ حدثني شيبان بن أبي شيبة ثنا جرير يعني بن حازم ثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط عن أبي
رمثة قال قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فخرج وعليه ثوبان أخضران فقلت البني ھذا وﷲ
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فجعل ابني يرتعد ھيبة لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقلت يا رسول ﷲ اني رجل طبيب
وان أبي كان طبيبا وأنا أھل بيت طب وﷲ ما يخفي علينا من الجسد عرق وال عظم فأرني ھذه التي على كتفك فإن كانت
سلعة قطعتھا ثم داويتھا قال ال طبيبھا ﷲ ثم قال من ھذا الذي معك قلت ابني ورب الكعبة فقال ابنك قال ابني أشھد به قال ابنك
ھذا ال يجني عليك وال تجني عليه رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد ﷲ بن أحمد ثقة من رجال النسائي
 - 1وسبق بيان أن الصواب أن أبا رمثة ھو االبن
 - 2قوله " قدمت المدينة " سلف في الرواية الصحيحة  7112أنه رآه حين حج جالسا في ظل الكعبة
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مسند أبي ھريرة رضي ﷲ عنه
 - 7119حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي أنا ھشيم بن بشير أنا عبد ﷲ بن أبي صالح ذكوان عن أبيه عن أبي ھريرة رضي ﷲ عنه
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبدﷲ بن أبي صالح
 - 7120حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم ثنا منصور وھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7121حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي أنا ھشيم عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال دخل عيينة بن حصن على رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فرآه يقبل حسنا أو حسينا فقال له ال تقبله يا رسول ﷲ لقد ولد لي عشرة ما قبلت أحدا منھم فقال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان من ال يرحم ال يرحم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7122حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن شعيب عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال مر بقوم يتوضؤون فقال اسبغوا
الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول ويل لألعقاب من النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7123حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم ثنا بشر عن عبد ﷲ بن شقيق عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيھم ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم وﷲ أعلم أقال الثالثة أم ال ثم يجيء قوم يحبون السمانة
يشھدون قبل ان يستشھدوا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن شقيق فمن رجال مسلم
 - 7124حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد يعني بن عمرو بن حزم عن عمر بن
عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن ھشام عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من
وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فھو أحق به ممن سواه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7125حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا كانت الدابة مرھونة فعلى المرتھن علفھا ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشربه نفقته ويركب إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7126حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم أنا خالد عن يوسف أو عن أبيه عبد ﷲ بن الحرث عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا اختلفوا في الطريق رفع من بينھم سبعة أذرع إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير يوسف بن عبدﷲ بن الحارث فمن رجال مسلم
 - 7127حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم ثنا أبو الجھيم الواسطي عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار إسناده ضعيف جدا
 - 7128حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن أبي ھريرة قال وعدنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم في غزوة الھند فإن استشھدت كنت من خير الشھداء وإن رجعت فأنا أبو ھريرة المحررة إسناده ضعيف
 - 7129حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم أنا العوام بن حوشب عن عبد ﷲ بن السائب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم الصالة المكتوبة إلى الصالة التي بعدھا كفارة لما بينھما قال والجمعة إلى الجمعة والشھر إلى الشھر
يعني رمضان إلى رمضان كفارة لما بينھما قال ثم قال بعد ذلك اال من ثالث قال فعرفت ان ذلك األمر حدث اال من اإلشراك
با ونكث الصفقة وترك السنة قال أما نكث الصفقة ان تبايع رجال ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك وأما ترك السنة فالخروج من
الجماعة صحيح دون قوله " إال من ثالث  " . .إلى آخر الحديث ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن السائب فمن
رجال مسلم
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 - 7130حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن ھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال شدة
الحر من فيح جھنم فأبردوا بالصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7131حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم البكر تستأمر والثيب تشاور قيل يا رسول ﷲ ان البكر تستحي قال سكوتھا رضاھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7132حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7133حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة يعني عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم كذا قال أنه نھى أن تنكح المرأة على عمتھا أو على خالتھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7134حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم أنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أيام التشريق أيام طعم وذكر ﷲ قال مرة أيام أكل وشرب صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7135حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم قال ان لم أكن سمعته منه يعني الزھري فحدثني سفيان بن حسين عن الزھري عن
سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال عتيرة في اإلسالم وال فرع صحيح
وھذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن كان ھشيم سمعه من الزھري
 - 7136حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كھيئته يوم ولدته أمه صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7137حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن ھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال سليمان بن داود أطوف الليلة
على مائة امرأة تلد كل واحدة منھن غالما يقاتل في سبيل ﷲ ولم يستثن فما ولدت اال واحدة منھن بشق إنسان قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو استثنى لولد له مائة غالم كلھم يقاتل في سبيل ﷲ صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7138حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم وإسماعيل بن إبراھيم عن يونس عن الحسن عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي
بثالث قال ھشيم فال أدعھن حتى أموت بالوتر قبل النوم وصيام ثالثة أيام من كل شھر والغسل يوم الجمعة حسن رجاله ثقات
رجال الشيخين
 - 7139حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معتمر عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم خمس من الفطرة قص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط واالستحداد والختان إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7140حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معتمر بن سليمان ثنا أبي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي ھريرة صالة
العتمة أو قال صالة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيھا فقلت يا أبا ھريرة فقال سجدت فيھا خلف أبي القاسم صلى ﷲ
عليه و سلم فال أزال أسجدھا حتى ألقاه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7141حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بشر بن مفضل عن بن عجالن عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي اآلخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء
فليغمسه كله إسناده قوي
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 - 7142حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بشر عن بن عجالن عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا انتھى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليس األول بأحق من اآلخر إسناده قوي
 - 7143حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يجزئ ولد والده اال أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 7144حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عباد بن عباد المھلبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إنما اإلمام ليأتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع ﷲ لمن حمده فقولوا ربنا لك
الحمد فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو
 - 7145حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صفوان بن عيسى أنا عبد ﷲ بن سعيد بن أبي ھند عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين حسن وھذا إسناد رجاله ثقات رجال
الصحيح
 - 7146حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ھل تدرون ما الغيابة قالوا ﷲ ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما ليس فيه قال أرأيت ان كان في
أخي ما أقول له يعني قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بھته إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير العالء وأبيه فمن رجال مسلم
* قوله " ذكرك أخاك بما ليس فيه " كذا ھنا وھو ال يوافق بقية الحديث وفي صحيح ابن حبان  " 5758ذكرك أخاك بما فيه "
وعند غيره " ذكرك أخاك بما يكره " قال السندي  :ھذا ھو الظاھر أما لفظ الكتاب فال يخلو من تحريف الرواة
 - 7147حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم ثنا معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى على النجاشي فكبر أربعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7148حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن أبي قالبة عن أبي ھريرة قال لما حضر رمضان قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قد جاءكم رمضان شھر مبارك افترض ﷲ عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم
وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شھر من حرم خيرھا فقد حرم صحيح وھذا إسناد رجاله رجال الشيخين وأبوقالبة
روايته عن أبي ھريرة مرسلة
 - 7149حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن محمد عن أبي ھريرة قال نادى رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد قال أوكلكم يجد ثوبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7150حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال سلم وغفار وشيء من مزينة وجھينة أو شيء من جھينة ومزينة خير عند ﷲ قال أحسبه قال يوم القيامة من أسد وغطفان
وھوازن وتميم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7151حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن محمد عن أبي ھريرة قال قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم
ان في الجمعة لساعة ال يوافقھا عبد مسلم قائم يصلي يسأل ﷲ خيرا اال أعطاه ﷲ إياه وقال بيده قلنا يقللھا يزھدھا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7152حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن محمد قال أما تفاخروا واما تذاكروا الرجال أكثر أم النساء فقال
أبو ھريرة أو لم يقل أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم ان أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليھا على
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أضوأ كوكب درى في السماء لكل امرئ منھم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقھما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7153حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا أيوب عن عكرمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى
ان يشرب من في السقاء قال أيوب فأنبئت ان رجال شرب من في السقاء فخرجت حية إسناده صحيح على شرط البخاري
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري
 - 7154حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن عكرمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال يمنعن رجل جاره ان يجعل خشبته أو قال خشبة في جداره إسناده على شرط البخاري كسابقه
 - 7155حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلي بن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ال صدقة اال عن ظھر غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك فمن رجال مسلم
 - 7156حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال سمعت أبا ھريرة يقول أتي جبريل النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ ھذه خديجة قد أتتك بإناء معھا فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا ھي أتتك فاقرأ عليھا
السالم من ربھا ومني وبشرھا ببيت في الجنة من قصب ال صخب فيه وال نصب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7157حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم انتدب ﷲ عز و جل لمن خرج في سبيله ال يخرج اال جھادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسولي فھو على
ضامن ان أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائال ما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم
يكلم في سبيل ﷲ اال جاء يوم القيامة كھيئته يوم كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لوال ان أشق على
المسلمين ما قعدت خالف سرية تغزو في سبيل ﷲ أبدا ولكني ال أجد سعة فيتبعوني وال تطيب أنفسھم فيتخلفون بعدي والذي
نفس محمد بيده لوددت ان أغزو في سبيل ﷲ فاقتل ثم أغزو فاقتل ثم أغزو فاقتل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7158حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم اللھم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول ﷲ والمقصرين قال اللھم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول ﷲ والمقصرين قال
اللھم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال والمقصرين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7159حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعه عن أبي ھريرة قال جاء رجل إلى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ أي الصدقة أعظم أجرا قال أما وأبيك لتنبأنه ان تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى
الفقر وتأمل البقاء وال تمھل حتى } إذا بلغت الحلقوم { قلت لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7160حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال وال أعلمه اال عن أبي ھريرة قال جلس
جبريل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل ان ھذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل
الساعة فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك قال أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسوال قال جبريل تواضع لربك يا محمد قال
بل عبدا رسوال إسناده صحيح على شرط الشيخين
* والقائل  :ال أعلمه إال عن أبي ھريرة ھو عمارة بن القعقاع كما جاء مصرحا به عند ابن أبي الدنيا وروي الحديث عن
غيرھما عن أبي ھريرة دونما شك
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 - 7161حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا فإذا طلعت ورآھا الناس آمن من عليھا فذلك حين } ال ينفع
نفسا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرا { إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7162حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إياكم والوصال قالھا ثالث مرار قالوا فإنك تواصل يا رسول ﷲ قال انكم لستم في ذلك مثلي أني أبيت يطعمني
ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7163حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي ھريرة رضي ﷲ عنه قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سأل الناس أموالھم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل منه أو ليستكثر إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7164حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا عمارة وجرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كبر في الصالة سكت بين التكبير والقراءة فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت إسكاتك بين التكبير
والقراءة أخبرني ما ھو قال أقول اللھم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللھم نقني من خطاياي
كالثوب األبيض من الدنس قال جرير كما ينقي الثوب اللھم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد قال أبي كلھا عن أبي
زرعة اال ھذا عن أبي صالح إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7165حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونھم على أشد ضوء كوكب درى في السماء
إضاءة ال يبولون وال يتغوطون وال يتفلون وال يمتخطون أمشاطھم الذھب ورشحھم المسك ومجامرھم األلوة وأزواجھم الحور
العين أخالقھم على خلق رجل واحد على صورة أبيھم آدم في طول ستين ذراعا إسناده صحيح على شرط الشيخين إن كان
ذكر أبي صالح فيه محفوظا
 - 7166حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي ھريرة دار مروان بن
الحكم فرأى فيھا تصاوير وھى تبني فقال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول يقول ﷲ عز و جل ومن أظلم ممن
ذھب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ثم دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز
المرفقين فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين فقلت ما ھذا فقال ھذا مبلغ الحلية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7167حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان ﷲ وبحمده سبحان ﷲ العظيم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7168حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان ال يتمثل بي وقال بن فضيل مرة يتخيل بي فإن رؤيا العبد المؤمن
الصادقة الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة إسناده قوي
 - 7169حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا األعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللھم ارشد األئمة واغفر للمؤذنين صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة
الرجل الذي روى عنه األعمش
 - 7170حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا يحيى يعني بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7171حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا أبي عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيال بكيل ووزنا بوزن فمن زاد أو أزاد فقد أربى اال ما
اختلف ألوانه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7172حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ان للصالة أوال وآخرا وان أول وقت الظھر حين تزول الشمس وان آخر وقتھا حين يدخل وقت العصر وان أول
وقت العصر حين يدخل وقتھا وان آخر وقتھا حين تصفر الشمس وان أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتھا
حين يغيب األفق وان أول وقت العشاء اآلخرة حين يغيب األفق وان آخر وقتھا حين ينتصف الليل وان أول وقت الفجر حين
يطلع الفجر وان آخر وقتھا حين تطلع الشمس إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7173حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا أبي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم اجعل رزق آل بيتي قوتا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7174حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا ضرار وھو أبو سنان عن أبي صالح عن أبي ھريرة وأبي سعيد قاال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ يقول ان الصوم لي وأنا أجزى به ان للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي ﷲ
فجزاه فرح والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير ضرار فمن رجال مسلم
 - 7175حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن ھشام عن بن سيرين قال سمعت أبا ھريرة يقول نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن االختصار في الصالة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن
سلمة فمن رجال مسلم
 - 7176حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7177حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا معمر أنا بن شھاب عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال سئل رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت قال ان كان جامدا فخذوھا وما حولھا ثم كلوا ما بقى وان كان مائعا
فال تأكلوه متن الحديث صحيح
 - 7178حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر أنا معمر أخبرني يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي ھريرة قال
أمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بقتل األسودين في الصالة فقلت ليحيى ما يعني باألسودين قال الحية والعقرب إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم فمن رجال أصحاب السنن
 - 7179حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه وإذا خلع فليبدأ بشماله وقال انعلھما جميعا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7180حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن يونس عن الحسن عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي بثالث صوم
ثالثة أيام من كل شھر والوتر قبل النوم والغسل يوم الجمعة صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7181حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يھودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البھيمة بھيمة ھل
تحسون فيھا من جدعاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7182حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ما من مولود يولد اال نخسه الشيطان فيستھل صارخا من نخسه الشيطان اال بن مريم وأمه ثم قال أبو ھريرة
اقرؤوا ان شئتم } إني أعيذھا بك وذريتھا من الشيطان الرجيم { إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7183حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7184حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا ھلك كسرى فال كسرى بعده وإذا ھلك قيصر فال قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزھما في
سبيل ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7185حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال تفضل الصالة في الجميع على صالة الرجل وحده خمسا وعشرين ويجتمع مالئكة الليل ومالئكة
النھار في صالة الفجر ثم يقول أبو ھريرة اقرؤوا ان شئتم } وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشھودا { إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7186حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يتقارب الزمان ويلقى الشح وتظھر الفتن ويكثر الھرج قال قالوا أيما يا رسول ﷲ قال القتل
القتل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7187حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد
الرحمن أنھما حدثاه عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قال اإلمام } غير المغضوب عليھم وال الضالين {
فقولوا آمين فإن المالئكة يقولون آمين وان اإلمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تامين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7188حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظر حتى يفرغ منھا فله قيراطان قالوا وما القيراطان
قال مثل الجبلين العظيمين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7189حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن رجال من
بني فزارة أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا نبي ﷲ ان امرأته ولدت غالما أسود وكأنه يعرض أن ينتفي منه فقال له
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألك إبل قال نعم قال ما ألوانھا قال حمر قال فيھا ذود أورق قال نعم فيھا ذود أورق قال ومما
ذاك قال لعله نزعه عرق قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھذا لعله يكون نزعه عرق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7190حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ان أعرابيا من
بني فزارة صاح بالنبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ان امرأتي ولدت غالما أسود فذكر معناه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7191حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال تشد الرحال اال إلى ثالث مساجد إلى المسجد الحرام ومسجدي ھذا والمسجد األقصى إسناده صحيح
على شرط الشيخين
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 - 7192حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى ثنا معمر عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال مثل المؤمن مثل الزرع ال تزال الريح تميله وال يزال المؤمن يصيبه البالء ومثل المنافق كشجرة األرزة ال
تھتز حتى تستحصد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7193حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال يتركون المدينة على خير ما كانت عليه ال يغشاھا اال العوافي قال يريد عوافي السباع والطير وآخر من
يحشر راعيان من مزينة ينعقان لغنمھما فيجداھا وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع حشرا على وجوھھما أو خرا على وجوھھما
* قال من يرد ﷲ به خيرا يفقه في الدين * وإنما أنا قاسم ويعطي ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7194حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر حدثنا ھشام بن حسان القردوسي ويزيد بن ھارون قال أنا ھشام عن
محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الحسنة بعشر أمثالھا والصوم لي وأنا أجزى به يذر
طعامه وشرابه بجراي قال يزيد من أجلى الصوم لي وأنا أجزى به ولخلوف فم الصائم عند ﷲ أطيب من ريح المسك إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7195حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
من ھم بحسنة فلم يعملھا كتبت له حسنه فإن عملھا كتبت له بعشر أمثالھا إلى سبعمائة وسبع أمثالھا فإن لم يعملھا كتبت له
حسنة ومن ھم بسيئة فلم يعملھا لم تكتب عليه فإن عملھا كتبت عليه سيئة واحدة فإن لم يعملھا لم يكتب عليه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7196حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب الثقفي ثنا خالد عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم فقدت أمة من بني إسرائيل لم يدر ما فعلت وأني ال أراھا اال الفأر أال ترونھا إذا وضع لھا البان اإلبل ال تشرب وإذا
وضع لھا البان الشاء شربته قال أبو ھريرة حدثت بھذا الحديث كعبا فقال سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقلت نعم
فقال لي ذلك مرارا فقلت أتقرأ التوراة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7197حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمرو بن الھيثم بن قطن وھو أبو قطن ثنا ھشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن
أبي ھريرة قال أبو قطن قال في الكتاب مرفوع إذا جلس بين شعبھا األربع ثم جھدھا فقد وجب الغسل إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الھيثم بن قطن فمن رجال مسلم
 - 7198حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمرو بن الھيثم ثنا بن أبي ذئب عن عجالن عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال اني أنظر أو اني ألنظر ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم صحيح
وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير عجالن
 - 7199حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمرو بن الھيثم ثنا ھشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال تقدموا بين يدي رمضان بيوم وال يومين اال رجال كان يصوم صوما فليصمه إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الھيثم فمن رجال مسلم
 - 7200حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن أبي عدى عن بن عون عن محمد عن أبي ھريرة قال صلى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إحدى صالتي العشي قال ذكرھا أبو ھريرة ونسيھا محمد فصلى ركعتين ثم سلم وأتى خشبة معروضة في
المسجد فقال بيده عليھا كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد قالوا قصرت الصالة قال وفي القوم أبو بكر وعمر
فھاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يسمي ذا اليدين فقال يا رسول ﷲ أنسيت أم قصرت الصالة فقال لم أنس ولم
تقصر الصالة قال كما يقول ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع
رأسه وكبر قال فكان محمد يسأل ثم سلم فيقول نبئت ان عمران بن حصين قال ثم سلم
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* آخر الحديث صوابه  -كما في طبعة األرناؤوط  -كما يلي  . ... " :الذي ) كان ( ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو
أطول ثم رفع رأسه وكبر ) ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ( قال فكان محمد يسأل ثم سلم فيقول نبئت
ان عمران بن حصين قال ثم ) سلم ( " .
) ما بين األقواس ساقط ھنا (
قال األرناؤوط  :إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7201حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن أبي عدى عن بن عون عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أتاكم أھل اليمن ھم أرق أفئدة اإليمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7202حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن بن عون عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ليس أحد منكم ينجيه عمله قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال أن يتغمدني ربي منه بمغفرة ورحمة وال أنا اال أن
يتغمدني ربي منه بمغفرة ورحمة مرتين أو ثالثا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7203حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن شعبة عن العالء ومحمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت العالء
يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لتؤدن الحقوق إلى أھلھا يوم القيامة حتى يقتص للشاة
الجماء من الشاة القرناء تنطحھا وقال أبو جعفر يعني في حديثة يقاد للشاة الجلحاء إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7204حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن شعبة عن العالء ومحمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العالء يحدث
عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المستبان ما قاال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 7205حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن شعبة عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال أبي ومحمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ما
نقصت صدقة من مال وال عفا رجل عن مظلمة اال زاده ﷲ عزا وال تواضع إسناده صحيح على شرط مسلم
* الحديث ھنا سقط آخره وتتمته في طبعة األرناؤوط :
"  ...وال تواضع عبد

إال رفعه ﷲ "

 - 7206حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن شعبة عن العالء وبن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العالء عن أبيه عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب وقال بن جعفر البركة إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 7207حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن شعبة عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم نھى عن النذر وقال انه ال يقدم شيئا ولكنه يستخرج من البخيل وقال بن جعفر يستخرج به من البخيل إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 7208حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن شعبة عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم اال أدلكم على ما يرفع ﷲ به الدرجات ويكفر به الخطايا إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد
وانتظار الصالة بعد الصالة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7209حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن شعبة عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم المؤمن يغار المؤمن يغار المؤمن يغار وﷲ أشد غيرا إسناده صحيح على شرط مسلم
273

 - 7210حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال لقيت النبي صلى ﷲ
عليه و سلم وأنا جنب فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وھو قاعد فقال أين كنت فقلت لقيتني وأنا
جنب فكرھت ان أجلس إليك وأنا جنب فانطلقت فاغتسلت فقال سبحان ﷲ ان المؤمن ال ينجس إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7211حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن أبي إسحاق عن محمد بن إبراھيم عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أال أنبئكم بخيركم قالوا نعم يا رسول ﷲ قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعماال قال
أبو عبد الرحمن سألت أبي عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه وسھيل عن أبيه فقال لم أسمع أحدا ذكر العالء اال بخير وقدم
أبا صالح على العالء صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7212حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن سليمان يعني التيمي عن بركة عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة قال
رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمد يديه حتى اني ألرى بياض إبطيه وقال سليمان يعني في االستسقاء إسناده صحيح
 - 7213حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ كتب الجمعة على من قبلنا فاختلفوا فيھا وھدانا ﷲ لھا فالناس لنا فيھا تبع غدا لليھود وبعد غد
للنصارى صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن آدم
 - 7214حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراھيم عن عيسى بن طلحة عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الرجل ليتكلم بالكلمة ال يرى بھا بأسا يھوي بھا سبعين خريفا في النار
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7215حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدى عن سعيد عن قتادة عن خالس عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أدركت ركعة من صالة الصبح قبل ان تطلع الشمس فصل عليھا أخرى صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير خالس فمن رجال مسلم
 - 7216حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن مالك عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان امرأتين
من بني ھذيل رمت إحداھما األخرى فألقت جنينا فقضى فيھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بغرة عبد أو أمة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7217حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال لو رأيت
الظباء بالمدينة ما ذعرتھا ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما بين البتيھا حرام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7218حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7219حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن الزھري عن أبي سلمة أن أبا ھريرة كان يكبر كلما خفض
ورفع ويقول اني أشبھكم صالة برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7220حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن الزھري عن أبي إدريس عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من توضأ فلينثر ومن استجمر فليوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7221حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يحل المرأة تؤمن با واليوم اآلخر تسافر يوما وليلة اال مع ذي رحم من أھلھا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 7222حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7223حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7224حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن سمى عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم نھمته من سفره فليعجل إلى أھله
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7225حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سمى عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا اال أن يستھموا عليه الستھموا عليه ولو يعلموا ما
في التھجير الستبقوا إليه ولو يعلموا ما في العشاء والصبح ألتوھما ولو حبوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7226حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7227حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثين كلھم يزعم أنه رسول ﷲ إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7228حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إياكم والوصال كذاك علمي قالوا انك تواصل قال اني لست كأحدكم اني أبيت يطعمني ربي ويسقيني
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7229حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن مھدي عن مالك عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال تأتوا الصالة وأنتم تسعون وأتوھا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 7230حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك وروح عن مالك عن عبد ﷲ بن عبد الرحمن قال روح بن معمر
عن سعيد بن يسار قال روح أبو الحباب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ تبارك وتعالى يقول قال
روح يوم القيامة أين المتحابون بجاللي اليوم أظلھم في ظلي يوم ال ظل اال ظلي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7231حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وھى المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7232حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة الزرقي عن المغيرة بن
أبي بردة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال في ماء البحر ھو الطھور ماؤه الحالل ميتته صحيح رجاله
ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن أبي بردة
 - 7233حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن نعيم بن عبد ﷲ انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم على أنقاب المدينة مالئكة ال يدخلھا الدجال وال الطاعون إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7234حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن محمد بن عبد ﷲ بن أبي صعصعة عن سعيد بن يسار عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من يرد ﷲ به خيرا يصب منه إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 7235حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم رخص في العرايا أن تباع بخرصھا في خمسة أوسق أو ما في دون خمسة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7236حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد بن مسلم أبو العباس ثنا األوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي
عائشة انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا فرغ أحدكم من التشھد اآلخر فليتعوذ من أربع من
عذاب جھنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7237حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد حدثنا األوزاعي حدثني الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال أقيمت الصالة
وصف الناس صفوفھم وخرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقام مقامه ثم أومأ إليھم بيده ان مكانكم فخرج وقد اغتسل
ورأسه ينطف فصلى بھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7238حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد ثنا األوزاعي حدثني الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ما من نبي وال وال اال وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وبطانة ال تألوه خباال ومن وقى شرھما فقد
وقى وھو مع التي تغلب عليه منھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7239حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد ثنا األوزاعي ثنا الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من الغد يوم النحر وھو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب
وذلك ان قريشا وكنانة تحالفت على بني ھاشم وبني المطلب ان ال يناكحوھم وال يبايعوھم حتى يسلموا إليھم رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7240حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد ثنا األوزاعي حدثني قرة عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يقول ﷲ عز و جل ان أحب عبادي الي أعجلھم فطرا إسناده ضعيف
 - 7241حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد ثنا األوزاعي ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال أبي وأبو داود قال حدثنا
حرب عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ثنا أبو ھريرة المعني قال لما فتح ﷲ على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
مكة قام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فيھم فحمد ﷲ وأثنى عليه ثم قال ان ﷲ حبس عن مكة الفيل وسلط عليھا رسوله
والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من النھار ثم ھي حرام إلى يوم القيامة ال يعضد شجرھا وال ينفر صيدھا وال تحل لقطتھا اال
لمنشد ومن قتل له قتيل فھو بخير النظرين أما ان يفدي واما ان يقتل فقام رجل من أھل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول
ﷲ اكتبوا لي فقال اكتبوا له فقال عم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إال األذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إال األذخر فقلت لألوزاعي وما قوله اكتبوا ألبي شاه وما يكتبوا له قال يقول اكتبوا له خطبته التي سمعھا قال أبو
عبد الرحمن ليس يروي في كتابة الحديث شيء أصح من ھذا الحديث ألن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أمرھم قال اكتبوا ألبي
شاه ما سمع النبي صلى ﷲ عليه و سلم خطبته إسناداه صحيحان األول على شرط الشيخين والثاني على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير أبي داود فمن رجال مسلم
 - 7242حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد ثنا األوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة عن أبي ھريرة
انه حدثھم ان أبا ذر قال يا رسول ﷲ ذھب أصحاب الدثور باألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولھم فضول
أموال يتصدقون بھا وليس لنا ما نتصدق به فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أفال أدلك على كلمات إذا عملت بھن أدركت
من سبقك وال يلحقك اال من أخذ بمثل عملك قال بلى يا رسول ﷲ قال تكبر دبر كل صالة ثالثا وثالثين وتسبح ثالثا وثالثين
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وتحمد ثالثا وثالثين وتختمھا بال إله اال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير إسناده صحيح
على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبي عائشة فمن رجال مسلم
 - 7243حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة قال حفظناه عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى
ﷲ عليه و سلم إذا أمن القارئ فأمنوا فإن المالئكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7244حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال ﷲ يؤذيني بن آدم يسب الدھر وأنا الدھر بيدي األمر أقلب الليل والنھار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7245حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة فإن شدة الحر من فيح جھنم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7246حدثنا عبد ﷲ ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
اشتكت النار إلى ربھا فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لھا بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما يكون من الحر من
فيح جھنم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7247حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
نھى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه وال تسأل المرأة طالق أختھا
لتكتفئ ما في صحفتھا أو انائھا ولتنكح فإنما رزقھا على ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7248حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال تشد
الرحال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي والمسجد األقصى قال سفيان وال تشد الرحال اال إلى ثالث مساجد سواء
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7249حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة قيل له عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
نعم إذا أتيتم الصالة فال تأتوھا وأنتم تسعون وأتوھا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7250حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة قال رجل يا رسول ﷲ أيصلي أحدنا في
ثوب قال أو لكلكم ثوبان قال أبو ھريرة أتعرف أبا ھريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على المشجب إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7251حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق أنا عبد ﷲ يعني بن المبارك أنا محمد بن أبي حفصة عن الزھري عن
أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تأتوا الصالة وأنتم تسعون ولكن امشوا إليھا وعليكم
السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7252حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم صالة في
مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه اال المسجد الحرام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7253حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال العجماء جرحھا جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7254حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم
قال اللھم ارحمني ومحمدا وال ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال لقد تحجرت واسعا ثم لم يلبث أن
بال في المسجد فاسرع الناس إليه فقال لھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أھريقوا
عليه دلوا من ماء أو سجال من ماء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7255حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال
فرعه وال عتيرة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7256حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
وقيل له مرة رفعته فقال نعم وقال مرة يبلغ به يقولون الكرم وإنما الكرم قلب المؤمن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7257حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا
كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد مالئكة يكتبون األول فاألول فإذا خرج اإلمام طويت الصحف إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7258حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
المھجر إلى الجمعة كالمھدي بدنة ثم الذي يليه كالمھدي بقرة والذي يليه كالمھدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7259حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة لما رفع النبي صلى ﷲ عليه و سلم رأسه
من الركعة اآلخرة من صالة الصبح قال اللھم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن ھشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة
اللھم اشدد وطاتك على مضر واجعلھا عليھم سنين كسني يوسف إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7260حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقال
سفيان مرة رواية خمس من الفطرة الختان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7261حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة أو عن أبي سلمة عن أحدھما أو كليھما ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الولد للفراش وللعاھر الحجر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7262حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوھھم المجان المطرقة نعالھم الشعر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7263حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى
ﷲ عليه و سلم فقال ان امرأتي ولدت ولدا أسود قال ھل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانھا قال حمر قال ھل فيھا أورق قال
ان فيھا لورقا قال اني أتاه ذلك قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وھذا عسى ان يكون نزعه عرق إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7264حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال
يموت لمسلم ثالثة من الولد فيلج النار اال تحلة القسم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7265حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم جعلت لي
األرض مسجدا وطھورا قال سفيان أراه عن سعيد عن أبي ھريرة صحيح
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وإسناده صحيح على شرط الشيخين إن كان الزھري وصله وھو الذي يغلب على ظننا
 - 7265حدثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة رواية أسرعوا بجنائزكم فإن كان صالحا قدمتموه إليه وإن كان
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وقال مرة أخرى يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة خير
تقدموھا إليه إسناده صحيح على شرط الشيخين  .وقوله " رواية " ھو رفع للحديث وھو في قوة قوله " قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم "
 - 7266حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا ھلك
كسرى فال كسرى بعده وإذا ھلك قيصر فال قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزھما في سبيل ﷲ إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7267حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم يوشك
ان ينزل فيكم بن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ال يقبله أحد إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7268حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري سمع بن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب يقول سمعت أبا ھريرة
يقول صلى بنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة يظن انھا الصبح فلما قضى صالته قال ھل قرأ منكم أحد قال رجل انا
قال أقول ما لي أنازع القرآن قال معمر عن الزھري فانتھى الناس عن القراءة فيما يجھر به رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال سفيان خفيت على ھذه الكلمة إسناده صحيح
 ...وسواء كان قوله " فانتھى الناس عن القراءة فيما يجھر به رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم " من قول أبي ھريرة أو من
مسند الزھري فإنھا زيادة صحيحة يعضدھا قول ﷲ تبارك وتعالى  " :وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا " فقد اتفق أھل
العلم على أن المراد من قوله تعالى " فاستمعوا " وجوب اإلنصات على المأموم في الصلوات التي يجھر فيھا اإلمام كما في
جامع البيان والتمھيد ويعضده أيضا ما رواه مسلم من قوله صلى ﷲ عليه و سلم " وإذا قرأ ) يعني اإلمام ( فأنصتوا " وھذا
اإلنصات إنما يكون في الجھرية وليس في السرية
وحديث " ال صالة إال بفاتحة الكتاب " يخص المنفرد واإلمام فإن قراءة الفاتحة في حقھما واجبة فھو من العام الذي أريد به
الخاص وأما المأموم فيجب عليه اإلنصات في الجھرية وأما في السرية فيسن له أن يقرأ الفاتحة ألن اإلمام يحمل ذلك عنه
لحديث " من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة " وھو حديث حسن روي عن جماعة من الصحابة منھم جابر بن عبد ﷲ
سيأتي في المسند 339 / 3
 - 7269حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد ﷲ يعني بن المبارك انا يونس عن الزھري ثنا أبو أمامة بن
سھل ان أبا ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحه قربتموھا إلى الخير
وان كانت غير ذلك شر تضعونه عن رقابكم قال أبي ووافق سفيان معمر وبن أبي حفصة إسناده صحيح
 - 7270حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق عن بن المبارك عن بن أبي حفصة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7271حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن حنظلة األسلمي سمع أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم والذي نفس محمد بيده ليھلن بن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينھما إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حنظلة األسلمي فمن رجال مسلم
 - 7272حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار سمعا أبا ھريرة يبلغ به النبي صلى
ﷲ عليه و سلم ان اليھود والنصارى ال يصبغون فخالفوھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7273حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن عبد الرحمن األعرج قال سمعت أبا ھريرة يقول انكم تزعمون
ان أبا ھريرة يكثر الحديث على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وﷲ الموعد إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم على ملء بطني وكان المھاجرون يشغلھم الصفق باألسواق وكانت األنصار يشغلھم القيام على أموالھم فحضرت
من النبي صلى ﷲ عليه و سلم مجلسا فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني
وبسطت بردة على حتى قضى حديثه ثم قبضتھا إلى فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا بعد أن سمعته منه إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7274حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنا مالك عن الزھري عن األعرج عن أبي ھريرة انه قال ان الناس
يقولون أكثر أبو ھريرة وﷲ لوال آيتان في كتاب ﷲ ما حدثت حديثا ثم يتلو ھاتين اآليتين } إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
البينات والھدى { فذكر الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7275حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزھري أنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ان أبا
ھريرة قال انكم تقولون ان أبا ھريرة يكثر فذكره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7276حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن األعرج عن أبي ھريرة وقرئ عليه عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم إذا استأذن أحدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره فال يمنعه فلما حدثھم أبو ھريرة طأطؤا رؤوسھم فقال مالي أراكم
معرضين وﷲ ألرمين بھا بين أكتافكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7277حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن األعرج عن أبي ھريرة قال سفيان سألته عنه كيف الطعام أي
طعام األغنياء قال أخبرني األعرج عن أبي ھريرة شر الطعام الوليمة يدعي إليھا األغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت
الدعوة فقد عصى ﷲ ورسوله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7278حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم من
صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبي سمعته أربع مرات من سفيان وقال مرة من صام رمضان وقال
مرة من قام ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7279حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر أنا بن أبي ذئب عن بن شھاب عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يرغب في قيام يعني رمضان إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير إسماعيل بن عمر فمن رجال مسلم
 - 7280حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة رواية إذا استيقظ أحدكم من نومه فال
يغمس يده في إنائه حتى يغسلھا ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده إسناده صحيح على شرط الشيخين
* وقوله  " :رواية " يريد أنه مرفوع
 - 7281حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
لما مات النجاشي أخبرھم انه قد مات فاستغفروا له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7282حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
ومن أدرك من صالة ركعة فقد أدرك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7283حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال سمعت الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم التسبيح
للرجال والتصفيق للنساء إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7284حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
يأتي أحدكم الشيطان وھو في صالته فيلبس عليه حتى ال يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين وھو جالس
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7285حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن أبي سلمة ان شاء ﷲ عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم عليكم بھذه الحبة السوداء فإن فيھا شفاء من كل داء إال السام قال سفيان السام الموت وھى الشونيز إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7286حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن أبي سلمة أو سعيد سمعت أبا ھريرة يقول نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن الدباء والمزفت ان ينتبذ فيه ويقول أبو ھريرة واجتنبوا الحناتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7287حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أبصر النبي صلى ﷲ عليه و سلم
األقرع يقبل حسنا فقال لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منھم قط قال انه من ال يرحم ال يرحم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7288حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن عبد الرحمن عن أبي ھريرة انه قال رجل أتى النبي صلى ﷲ
عليه و سلم فقال ھلكت قال وما أھلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال أتجد رقبة قال ال قال تستطيع أن تصوم
شھرين متتابعين قال ال قال تستطيع تطعم ستين مسكينا قال ال قال اجلس فأتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم بعرق فيه تمر
والعرق المكتل الضخم قال تصدق بھذا قال على أفقر منا ما بين البتيھا أفقر منا قال فضحك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
وقال أطعمه أھلك وقال مرة فتبسم حتى بدت أنيابه وقال أطعمه عيالك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7289حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان أخبرني العالء بن عبد الرحمن عن يعقوب الحرقي في بيته على فراشه عن أبيه
عن أبي ھريرة أيما صالة ال يقرأ فيھا بفاتحة الكتاب فھي خداج ثم ھي خداج ثم ھي خداج قال قال أبو ھريرة وقال قبل ذلك
حبيبي صلى ﷲ عليه الصالة و السالم قال فقال يا فارسي اقرأ بفاتحة الكتاب فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يقول قال ﷲ عز و جل قسمت الصالة بيني وبين عبدي وقال مرة لعبدي ما سأل فإذا قال } الحمد رب العالمين { قال
حمدني عبدي فإذا قال } الرحمن الرحيم { قال مجدني عبدي أو أثنى على عبدي فإذا قال } مالك يوم الدين { قال فوض إلى
عبدي فإذا قال } إياك نعبد وإياك نستعين { قال فھذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وقال مرة ما سألني فيسأله عبده } اھدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليھم غير المغضوب عليھم وال الضالين { قال ھذا لعبدي لك ما سألت وقال مرة
ولعبدي ما سألني إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7290حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مر
برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحى إليه أدخل يدك فيه فادخل يده فإذا ھو مبلول فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ليس منا من غش إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7291حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه
و سلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7292حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة يرفعه إذا تثاءب أحدكم يضع يده على فيه
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7293حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم ليس على المسلم في فرسه وال عبده صدقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7294حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قال
ﷲ عز و جل ان ھم عبدي بحسنة فاكتبوه فإن عملھا فاكتبوھا بعشرة أمثالھا وان ھم بسيئة فال تكتبوھا فإن عملھا فاكتبوھا
بمثلھا فإن تركھا فاكتبوھا حسنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7295حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
قال ﷲ عز و جل ال يأتي النذر على بن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء استخرج به من البخيل يؤتيني عليه ماال يؤتيني
على البخل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7296حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال يقول ﷲ عز و جل يا بن آدم انفق أنفق عليك وقال يمين ﷲ مألى سحاء ال يغيضھا شيء الليل والنھار إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7297حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة رواية قال قال ﷲ عز و جل سبقت
رحمتي غضبي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7298حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر وقال مرة لينثر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7299حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أال رجل يمنح أھل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس ان أجرھا لعظيم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7300حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد وبن عجالن عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يكلم أحد في سبيل ﷲ وﷲ أعلم بمن يكلم في سبيله اال جاء يوم القيامة والجرح يثعب دما اللون لون دم
والريح ريح مسك وأفرده سفيان مرة عن أبي الزناد إسناده من طريق أبي الزناد صحيح على شرط الشيخين وابن عجالن -
المقرون من أبي الزناد  -صدوق روى له البخاري تعليقا ومسلم في الشواھد وأصحاب السنن
 - 7301حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به وقال مرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تقتسم ورثتي دينارا وال درھما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فھو صدقة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7302حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به إلى النبي صلى ﷲ عليه و
سلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وھو صائم فليقل اني صائم قال أبي لم نكن نكنيه بأبي الزناد كنا نكنيه بأبي عبد الرحمن إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7303حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تلقوا البيع وال تصروا الغنم واإلبل للبيع فمن ابتاعھا بعد ذلك فھو بخير النظرين ان شاء أمسكھا وان شاء
ردھا بصاع تمر ال سمراء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7304حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
الناس تبع لقريش في ھذا الشان مسلمھم تبع لمسلمھم وكافرھم تبع لكافرھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7305حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء وقال مرة عاتقه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7306حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثالث عقد بكل عقدة يضرب عليك ليال طويال فارقد وقال مرة يضرب عليه بكل عقدة
ليال طويال قال وإذا استيقظ فذكر ﷲ عز و جل انحلت عقدة فإذا توضأ انحلت عقدتان فإذا صلى انحلت العقد وأصبح طيب
النفس نشيطا وإال أصبح خبيث النفس كسالنا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7307حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة أرسل على أيوب رجل من جراد من
ذھب فجعل يقبضھا في ثوبه فقيل يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك قال إي رب ومن يستغني عن فضلك إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7308حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم نحن اآلخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد كل أمة وقال مرة بيدان وجمعه بن طاوس فقال قال أحدھما بيدان وقال
اآلخر بأيد كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدھم ثم ھذا اليوم الذي كتبه ﷲ عليھم فاختلفوا فيه فھدانا ﷲ له فالناس
لنا فيه تبع فلليھود غد وللنصارى بعد غد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7309حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إنما
أنا بشر اغضب كما يغضب البشر فأيما رجل آذيته أو جلدته فاجعلھا له زكاة وصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7310حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال
يبيع حاضر لباد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7311حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
لو أن رجال اطلع وقال مرة لو أن امرأ اطلع بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7312حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
إذا دعا أحدكم فال يقل اللھم اغفر لي ان شئت ولكن ليعزم بالمسألة فإنه ال مكره له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7313حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي
إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ان دوسا قد عصت وأبت فادع ﷲ عليھم فاستقبل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
القبلة ورفع يديه فقال الناس ھلكوا فقال اللھم اھد دوسا وائت بھم اللھم اھد دوسا وائت بھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7314حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ
عليه و سلم ليس الغني عن كثرة العرض ولكن إنما الغني غني النفس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7315حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وﷲ
ألن يأخذ أحدكم حبال فيحتطب فيحمله على ظھره فيأكل أو يتصدق خيرا له من أن يأتي رجال أغناه ﷲ من فضله فيسأله
أعطاه أو منعه ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7316حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال
يسرق حين يسرق وھو مؤمن وال يشرب الخمر حين يشربھا وھو مؤمن وال يزني حين يزني وھو مؤمن إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7317حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال
ينظر أحدكم إلى من فوقه في الخلق أو الخلق أو المال ولكن ينظر إلى من ھو دونه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7318حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم طعام
اإلثنين كافي الثالثة والثالثة كافي األربعة * إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش
والدواب تتقحم فيھا فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تواقعون فيھا * ومثل األنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأكمله وأجمله فجعل
الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من ھذا اال ھذه الثلمة فأنا تلك الثلمة وقيل لسفيان من ذكر ھذه قال أبو الزناد عن
األعرج عن أبي ھريرة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7319حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا
ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن ﷲ خلق آدم على صورته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7320حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال
يمنع فضل الماء ليمنع به الكال قال سفيان يكون حول بئرك الكال فتمنعھم فضل مائك فال يعودون أن يدعوا إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7321حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن ھرمز األعرج عن أبي ھريرة سئل رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن أطفال المشركين فقال ﷲ أعلم بما كانوا عاملين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7322حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
ان ﷲ عز و جل ليضحك من الرجلين قتل أحدھما اآلخر يدخالن الجنة جميعا يقول كان كافرا قتل مسلما ثم ان الكافر أسلم
قبل أن يموت فأدخلھما ﷲ عز و جل الجنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7323حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
وعمرو عن يحيى بن جعدة ان ناركم ھذه جزء من سبعين جزءا من نار جھنم وضربت بالبحر مرتين ولوال ذلك ما جعل ﷲ
فيھا منفعة ألحد رواه سفيان بإسنادين
األول  :متصل رواه عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة وھو صحيح على شرط الشيخين
والثاني  :مرسل رواه عن عمرو  -ھو ابن دينار ثقة من رجال الشيخين  -عن يحيى بن جعدة  -تابعي ثقة  -مرسال
 - 7324حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم لقد ھممت ان آمر رجال فيقيم الصالة ثم آمر فتياني وقال سفيان مرة فتيانا فيخالفون إلى قوم ال يأتونھا فيحرقون عليھم
بيوتھم بحزم الحطب ولو علم أحدكم انه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين إذا لشھد الصلوات وقال سفيان مرة العشاء
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7325حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أخنع
اسم عند ﷲ يوم القيامة رجل تسمى بملك االمالك قال عبد ﷲ قال أبي سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم عند ﷲ فقال
أوضع اسم عند ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7326حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إياكم والوصال قالوا يا رسول ﷲ انك تواصل قال اني لست كأحد منكم أني أبيت يطعمني ربي ويسقيني إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7327حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم اال تعجبون كيف يصرف عني شتم قريش كيف يلعنون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 7328حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت أبا الزناد يحدث عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة واإلمام يخطب أنصت فقد لغيت قال سفيان قال أبو الزناد ھي لغة أبي ھريرة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7329حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرئ على سفيان أبو الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
اني ألرى خشوعكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7330حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت أبا الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم فسمعت سفيان يقول من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع ﷲ عز و جل قال أبي إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7331وقال سفيان في حديث أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة وبن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم سبغت الدرع أو مرت تجن بنانه وتعفو أثره يوسعھا قال أبو الزناد يوسعھا وال تتسع
قال بن جريج عن الحسن بن مسلم وال يتوسع ھذا الحديث رواه سفيان بن عيينة بإسنادين  :األول عن أبي الزناد عن األعرج
عن أبي ھريرة وھو صحيح على شرط الشيخين والثاني عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي ھريرة
ورجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7332حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قيل لسفيان عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال نعم المطل ظلم الغني وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7333حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت أبا الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم فسمعت سفيان يقول إياكم والظن فإنه أكذب الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7334حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي سمعت سفيان يقول إذا كفى الخادم أحدكم طعامه فليجلسه فليأكل معه فإن لم يفعل فليأخذ
لقمة فليروغھا فيه فيناوله وقرئ عليه إسناده سمعت أبا الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7335حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
لوال ان أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة وتأخير العشاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7336حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة رواية قال مرة يبلغ به النبي صلى ﷲ
عليه و سلم إذا أصبح أحدكم صائما فال يرفث وال يجھل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7337حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال تجد من شر الناس ذا الوجھين الذي يأتي ھؤالء بوجه وھؤالء بوجه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7338حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بتأخير العشاء والسواك مع الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7338وال تصوم امرأة وزوجھا شاھد يوما غير رمضان اال بإذنه وقرئ عليه ھذا الحديث سمعت أبا الزناد عن موسى بن
أبي عثمان عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
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 - 7339حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
لوال ان أشق على أمتي المؤمنين ما تخلفت عن سرية ليس عندي ما أحملھم عليه وال يتخلفون عني إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7340حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة يرفعه إذا استجمر أحدكم فليستجمر
وترا فإن ﷲ وتر يحب الوتر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال لعله عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع غسالت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7341حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال سفيان لعله عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع غسالت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7342حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة أفضل الصدقة ما كان يعني عن
ظھر غني وابدأ بمن تعول إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7343حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وخلع
اليسرى وإذا انقطع شسع أحدكم فال يمش في نعل واحد ليحفھما جميعا أو لينعلھما جميعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7344حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه أو عن األعرج عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبصر رجال يسوق بدنة فقال اركبھا قال انھا بدنة قال اركبھا قال انھا بدنة قال اركبھا ولم
يشك فيه مرة فقال عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي ھريرة صحيح
 - 7345حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي سلمة عن أبي ھريرة صلى بنا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم صالة ثم أقبل علينا بوجھه فقال بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبھا فضربھا قالت انا لم نخلق لھذا إنما خلقنا
للحراثة فقال الناس سبحان ﷲ بقرة تتكلم فقال فإني أومن بھذا أنا وأبو بكر غدا غدا وعمر وما ھما ثم وبينا رجل في غنمه إذ
عدا عليھا الذئب فأخذ شاة منھا فطلبه فأدركه فاستنقذھا منه فقال يا ھذا استنقذتھا منى فمن لھا يوم السبع يوم ال راعي لھا
غيري قال الناس سبحان ﷲ ذئب يتكلم فقال اني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما ھما ثم إسناده صحيح على شرط الشيخين
* وقال في قوله " اني أومن بھذا أنا وأبو بكر ) غدا غدا ( وعمر " قال إن زيادة " غدا غدا " زيادة غريبة لم ترد في النسخ
المتقنة وال في فضائل الصحابة للمصنف  -حيث أورده  183بسنده ومتنه  -وال في شيء من الكتب التي خرجته
 - 7346حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ھالل بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي ھريرة خير
النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجال وامرأة وابنا لھما فخير الغالم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا غالم ھذا أبوك وھذه
أمك اختر إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة فقد روى له أصحاب السنن
 - 7347حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان أنا سألته عن سمى عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
من صلى على جنازة فله قيراط ومن اتبعھا حتى يفرغ من شأنھا فله قيراطان أصغرھما أو أحدھما مثل أحد إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7348حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان حدثني سمى عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم الحج المبرور ليس له جزاء اال الجنة والعمرتان أو العمرة إلى العمرة يكفر ما بينھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7349حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن سمى عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يستعيذ من ھؤالء الثالث درك الشقاء وشماتة األعداء وسوء القضاء أو جھد القضاء قال سفيان زدت انا واحدة ال أدري
أيتھن ھي إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7350حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد ﷲ بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن مولى بن أبي رھم
سمعه من أبى ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم استقبل أبو ھريرة امرأة متطيبة فقال أين تريدين يا أمة الجبار فقالت
المسجد فقال وله تطيبت قالت نعم قال أبو ھريرة انه قال أيما امرأة خرجت من بيتھا متطيبة تريد المسجد لم يقبل ﷲ عز و
جل لھا صالة حتى ترجع فتغتسل منه غسلھا من الجنابة حديث محتمل للتحسين وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيدﷲ
 ...وله طرق يشد بعضھا بعضا فيصير بھا قابال للتحسين
 - 7351حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة جاء نسوة إلى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم فقلن يا رسول ﷲ ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال فواعدنا منك يوما نأتيك فيه قال موعدكن بيت فالن
وأتاھن في ذلك اليوم ولذلك الموعد قال فكان مما قال لھن يعني ما من امرأة تقدم ثالثا من الولد تحتسبھن اال دخلت الجنة
فقالت امرأة منھن أو اثنان قال أو اثنان إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح
فمن رجال مسلم
 - 7352حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم اللھم ال تجعل قبرى وثنا لعن ﷲ قوما اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد إسناده قوي
 - 7353حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن العجالن عن سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا
وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه شفاء واآلخر داء إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن
عجالن فمن رجال أصحاب السنن
 - 7354حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا بن عجالن وقرئ على سفيان عن سعيد عن أبي ھريرة كان يقول فقال سفيان
ھو ھكذا يعنى النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا وضع جنبه يقول باسمك ربي وضعت جنبي فإن أمسكت نفسي فارحمھا وان
أرسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به عبادك الصالحين إسناده قوي
 - 7355حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن عجالن وقرئ على سفيان عن سعيد عن أبي ھريرة ان شاء ﷲ قال
سفيان الذي سمعناه منه عن بن عجالن ال أدري عمن سئل سفيان عن ثمامة بن آثال فقال كان المسلمون أسروه أخذوه فكان
إذا مر به قال ما عندك يا ثمامة قال ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان ترد ماال تعط ماال قال فكان إذا مر به
قال ما عندك يا ثمامة قال ان تنعم تنعم على شاكر وان تقتل تقتل ذا دم وان ترد المال تعط المال قال فبدا لرسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم فاطلقه وقذف ﷲ عز و جل في قلبه قال فذھبوا به إلى بئر األنصار فغسلوه فاسلم فقال يا محمد أمسيت وان وجھك
كان أبغض الوجوه إلى ودينك أبغض الدين إلى وبلدك أبغض البلدان إلى فأصبحت وان دينك أحب األديان إلى ووجھك أحب
الوجوه إلى ال يأتي قرشيا حبة من اليمامة حتى قال عمر لقد كان وﷲ في عيني أصغر من الخنزير وانه في عيني أعظم من
الجبل خلى عنه فأتى اليمامة حبس عنھم فضجوا وضجروا فكتبوا تأمر بالصلة قال وكتب إليه وسمعته يقول عن سفيان سمعت
بن عجالن عن سعيد عن أبي ھريرة ان ثمامة بن آثال قال لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده قوي
 - 7356حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن عجالن عن سعيد عن أبي ھريرة رواية خير صفوف الرجال أولھا
وشرھا آخرھا وخير صفوف النساء آخرھا وشر صفوف النساء أولھا صحيح وھذا إسناد قوي
 - 7357حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن عجالن عن سعيد عن أبي ھريرة الدوسي قال فأھدى له ناقة يعني قوله
قال ال أتھب اال من قرشي أو دوسي أو ثقفي إسناده قوي
 - 7358حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن عجالن عن بكير بن عبد ﷲ عن عجالن عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال للمملوك طعامه وكسوته وال تكلفونه من العمل ماال يطيق إسناده جيد
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 - 7359حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون عن بن وھب ثنا عمرو ان بكيرا حدثه عن العجالن مولى فاطمة عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال للمملوك طعامه وكسوته وال يكلف من العمل ماال يطيق إسناده جيد رجاله ثقات رجال
الشيخين غير عجالن مولى فاطمة روى له مسلم وأصحاب السنن
 - 7360حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت بن عجالن عن بكير بن عبد ﷲ عن عجالن عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ما سالمناھن منذ حاربناھن يعني الحيات إسناده جيد
 - 7361حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ذروني ما تركتكم فإنما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم واختالفھم على أنبيائھم ما نھيتكم عنه فانتھوا وما أمرتكم فأتوا منه ما
استطعتم صحيح وھذا إسناد جيد
 - 7362حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم إنما انا لكم مثل الوالد إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروھا ونھى عن الروث والرمة وال
يستطيب الرجل بيمينه إسناده قوي
 - 7363حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرئ على سفيان عن بن عجالن عن سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم رحم ﷲ رجال قام من الليل قال سفيان ال ترش في وجھه تمسحه إسناده قوي
 - 7364حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وھى المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7365حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر األنصاري عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر
المخزومي عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم سجد في إذا السماء انشقت واقرأ إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7366حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن يحيى عن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم من وجد ماله عند رجل مفلس فھو أحق به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7367حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن أبي ھريرة قال أحدثكم بأشياء عن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قصار ال يشرب الرجل من فم السقاء إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عكرمة فمن رجال البخاري
 - 7368حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم سجدھما بعد
التسليم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7369حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن محمد اختصم الرجال والنساء أيھم في الجنة أكثر فقال أبو ھريرة
قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم أول من يدخل الجنة مثل القمر ليلة البدر ثم الذين يلونھم على أضوء كوكب درى لكل
رجل منھم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقھما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7370حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان سمع أيوب عن محمد بن سيرين يقول سمعت أبا ھريرة يقول صلى صلى ﷲ
عليه و سلم إحدى صالتي العشي أما الظھر وأكثر ظني انھا العصر فسلم في اثنتين ثم أتى جذعا كان يصلي إليه فجلس إليه
مغضبا وقال سفيان ثم أتى جذعا في القبلة كان يسند إليه ظھره فأسند إليه ظھره قال ثم خرج سرعان الناس فقالوا قصرت
الصالة وفي القوم أبو بكر وعمر قال ما قصرت وما نسيت قال فإنك لم تصل إال ركعتين قال فنظر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
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وسلم فقالوا نعم فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد كسجدته أو أطول ثم رفع وكبر ثم سجد وكبر إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7371حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرئ على سفيان سمعت أيوب عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7372حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عبد المجيد ثنا أيوب عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7373حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان قال حفظت عن معمر عن يحيى أخبره عن ضمضم عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أمر بقتل األسودين في الصالة العقرب والحية إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم
فمن رجال أصحاب السنن
 - 7374حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين قيل لسفيان عن أبي ھريرة قال نعم قيل له عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال نعم من ابتاع محفلة أو مصراة فھو بالخيار فإن شاء أن يردھا فليردھا وان شاء يمسكھا أمسكھا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7375حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي ھريرة يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم
من أم ھذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7376حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن األغر عن أبي ھريرة قال سفيان أول مرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم أعاده فقال األغر عن أبي ھريرة قال قال ﷲ عز و جل الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن
نازعني واحدا منھما ألقيه في النار صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7377حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أصدق بيت قاله الشاعر
) أال كل شيء ما خال ﷲ باطل ( ...
وكاد بن أبي الصلت يسلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7378حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي االوبر عن أبي ھريرة كان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعال صحيح لغيره
 - 7379حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا سفيان وزاد فيه وينفتل عن يمينه وعن يساره صحيح لغيره
 - 7380حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان حدثني بن محيصن شيخ من قريش سھمي سمعه من محمد بن قيس بن مخرمة
عن أبي ھريرة قال لما نزلت } من يعمل سوءا يجز به { شقت على المسلمين وبلغت منھم ما شاء ﷲ ان تبلغ فشكوا ذلك إلى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال لھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قاربوا وسددوا فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى
النكبة ينكبھا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7381حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو سمع طاوسا سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
احتج آدم وموسى عليھما السالم فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم يا موسى أنت اصطفاك ﷲ
بكالمه وقال مرة برسالته وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره ﷲ على قبل ان يخلقني بأربعين سنة قال حج آدم موسى حج
آدم موسى إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7382حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة عن عبد ﷲ بن عمرو القارىء قال سمعت أبا
ھريرة يقول ال ورب ھذا البيت ما أنا قلت من أصبح جنبا فال يصوم محمد ورب البيت قاله ما أنا نھيت عن صيام يوم
الجمعة محمد نھى عنه ورب البيت صحيح
 - 7383حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن بن منبه يعني وھبا عن أخيه سمعت أبا ھريرة يقول ليس أحد
أكثر حديثا عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مني اال عبد ﷲ بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت ال أكتب إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7384حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن ھشام بن يحيى عن أبي ھريرة ويحيى عن أبي بكر عن عمر بن
عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم من وجد ماله عند رجل مفلس فھو
أحق به صحيح
 - 7385حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية سمعه من شيخ فقال مرة سمعته من رجل من أھل البادية
أعرابي سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قرأ والمرسالت عرفا فبلغ } فبأي حديث بعده
يؤمنون فليقل آمنا با { ومن قرأ والتين والزيتون فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاھدين ومن قرأ } أليس ذلك بقادر على أن
يحيى الموتى { فليقل بلى قال إسماعيل فذھبت أنظر ھل حفظ وكان أعرابيا فقال يا بن أخي أظننت أني لم أحفظه لقد حججت
ستين حجة ما منھا سنة اال أعرف البعير الذي حججت عليه إسناده ضعيف لجھالة الراوي عن أبي ھريرة
 - 7386حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري قال مرة عن
أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده سمعت أبا ھريرة يقول قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم إذا صلى أحدكم فليجعل
تلقاء وجھه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا وال يضره ما مر بين يديه إسناده ضعيف
الضطرابه وجھالة راويه أبي محمد بن عمرو بن حريث
 - 7387حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي ھريرة يرفعه
فذكر معناه إسناده ضعيف كسابقه
 - 7388وقال عبد الرزاق أنا معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي ھريرة يرفعه
فذكر الحديث إسناده ضعيف كسابقه
 - 7389حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناھا فليجلدھا الحد وال يثرب قال سفيان ال يثرب عليھا أي ال يعيرھا عليھا في الثالثة أو الرابعة
فليبعھا ولو بضفير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7390حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان أنا أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء سمعت أبا ھريرة يقول سجدت مع النبي
صلى ﷲ عليه و سلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7391حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم ليس على المسلم في عبده وال فرسه صدقة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير مكحول الشامي فمن رجال مسلم
 - 7392حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان حدثني عبيد ﷲ بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال لحسن اللھم اني أحبه فأحبه وأحب من يحبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7393حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة وأبو الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة
يبلغ به النبي صلى ﷲ عليه و سلم نحن اآلخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه
من بعدھم ثم ھذا اليوم الذي كتبه ﷲ عز و جل عليھم فاختلفوا فيه فھدانا ﷲ له فالناس لنا فيه تبع فلليھود غدا وللنصارى بعد
غد قال أحدھما بيد ان وقال اآلخر بأيد إسناداه صحيحان على شرط الشيخين
 - 7394حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن إدريس قال سمعت سھيل بن أبي صالح يذكر عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين
إذا رجعت قال بن إدريس ال أدري ھذا الحديث لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أم ال إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم . ...ثم قال بعد كالم  : . ...ويتبين بعد ھذا أن قوله " فإن
عجل بك شيء " ليس من الحديث المرفوع وإنما ھو من قول أبي صالح أو ابنه سھيل
 - 7395حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن إدريس قال سمعت األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أنھم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدھم وھو اليوم الذي أمروا به
فاختلفوا فيه فجعله ﷲ لنا عيدا فاليوم لنا وغدا لليھود وبعد غد للنصارى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7396حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن إدريس قال سمعت محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنھم خلقا وخيارھم خيارھم لنسائھم صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات
رجال الشيخين غير محمد بن عمرو فمن رجال أصحاب السنن
 - 7397حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبدة ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أوتيت جوامع الكلم وجعلت لي األرض مسجدا وطھورا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7398حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الثيب تستأمر في نفسھا والبكر تستأذن قالوا يا رسول ﷲ كيف أذنھا قال ان
تسكت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7399حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل حدثني القاسم بن مھران عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن
يستقبل فيتنخع في وجھه إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليتفل ھكذا في ثوبه فوصف القاسم فتفل
في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن مھران فمن رجال
مسلم
 - 7400حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن بن جريج أخبرني العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب ان أبا السائب أخبره
انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صلى صالة لم يقرأ فيھا بأم الكتاب فھي خداج غير تمام
قلت يا أبا ھريرة انى أكون أحيانا وراء اإلمام فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأھا في نفسك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7401حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال سئل
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أي الصدقة أفضل قال لتنبأن ان تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر وال
تمھل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا أال وقد كان لفالن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7402حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي
ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يكره الشكال من الخيل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير سلم بن عبد الرحمن فمن رجال مسلم
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 - 7403حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا محمد بن عجالن حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الخالء فال تستقبلوھا وال
تستدبروھا وال يستنجى بيمينه وكان يأمر بثالثة أحجار وينھى عن الروث والرمة إسناده قوي
 - 7404حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رحم ﷲ رجال قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجھھا الماء
ورحم ﷲ امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجھا فصلى فإن أبى نضحت في وجھه الماء إسناده قوي
 - 7405حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن بيع الحصى وبيع الغرر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7406حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى أنا عبيد ﷲ حدثني بن أبي سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك مع الوضوء وألخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7407حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا األوزاعي حدثني الزھري حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا ھريرة يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تسبوا الريح فإنھا تجيء بالرحمة والعذاب ولكن سلوا ﷲ خيرھا وتعوذوا به من شرھا
صحيح لغيره وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7408حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يحل المرأة تؤمن با واليوم اآلخر تسافر يوما اال مع ذي رحم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7409حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى حدثني ذكوان أبو صالح عن إبراھيم بن عبد ﷲ أو عبد ﷲ بن إبراھيم شك يعنى
يحيى عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فيما سواه اال
المسجد الحرام إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7410حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال ثالث كلھم حق على ﷲ عونه المجاھد في سبيل ﷲ والناكح المستعفف والمكاتب يريد األداء إسناده قوي رجاله
ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجالن
 - 7411حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن عجالن قال سمعت أبي عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم تنام عيني وال ينام قلبي إسناده قوي
 - 7412حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن سعيد عن أبي ھريرة قال رجل كم يكفي رأسي في الغسل من
الجنابة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصب بيده على رأسه ثالثا قال ان شعرى كثير قال كان شعر رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أكثر وأطيب إسناده قوي
 - 7413حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
تصدقوا قال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجك قال عندي دينار آخر
قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار آخر قال أنت أبصر إسناده قوي
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 - 7414حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه وال تقل قبح ﷲ وجھك ووجه من أشبه وجھك فإن ﷲ تعالى خلق آدم على صورته إسناده
قوي
 - 7415حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن سعيد عن أبي ھريرة سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أي
النساء خير قال الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وال تخالفه فيما يكره في نفسھا وماله إسناده قوي
 - 7416حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية وبن نمير قاال حدثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ﷲ عز و جل أنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في
مأل ذكرته في مأل ھم خير منھم وان اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعا وان اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعا فإن أتاني
يمشى أتيته ھرولة وقال بن نمير في حديثه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7417حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ويعلى قاال حدثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كم مضى من الشھر قال قلنا مضت اثنتان وعشرون وبقى ثمان قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال
بل مضت منه اثنتان وعشرون وبقى سبع اطلبوھا الليلة قال يعلى في حديثه الشھر تسع وعشرون إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7418حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة أو عن أبي سعيد ھو شك يعنى
األعمش قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن مالئكة سياحين في األرض فضال عن كتاب الناس فإذا وجدوا قوما
يذكرون ﷲ تنادوا ھلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بھم إلى السماء الدنيا فيقول ﷲ أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون
تركناھم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك فيقول ھل رأوني فيقولون ال فيقول فكيف لو رأوني فيقولون لو رأوك لكانوا أشد
تحميدا وتمجيدا وذكرا فيقول فأي شيء يطلبون فيقولون يطلبون الجنة فيقول وھل رأوھا قال فيقولون ال فيقول فكيف لو رأوھا
فيقولون لو رأوھا كانوا أشد عليھا حرصا وأشد لھا طلبا قال فيقول ومن أي شيء يتعوذون فيقولون من النار فيقول وھل
رأوھا فيقولون ال قال فيقول فكيف لو رأوھا فيقولون لو رأوھا كانوا أشد منھا ھربا وأشد منھا خوفا قال فيقول انى أشھدكم انى
قد غفرت لھم قال فيقولون فإن فيھم فالنا الخطاء لم يردھم إنما جاء لحاجة فيقول ھم القوم ال يشقى بھم جليسھم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7419حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي ھريرة ولم يرفعه نحوه
إسناده صحيح على شرط الشيخين وھو مرفوع حكما إذ ھو مما ال يعرف إال من جھة النبي صلى ﷲ عليه و سلم
 - 7420حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ان مالئكة سيارة فضال يبتغون مجالس الذكر فذكر الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 7421حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش وبن نمير قال أنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس ﷲ عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن
ستر مسلما ستره ﷲ في الدنيا واآلخرة ومن يسر على معسر يسر ﷲ عليه في الدنيا واآلخرة وﷲ في عون العبد ما كان العبد
في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سھل ﷲ له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت ﷲ يتلون
كتاب ﷲ ويتدارسونه بينھم اال نزلت عليھم السكينة وغشيتھم الرحمة وحفتھم المالئكة وذكرھم ﷲ عز و جل فيمن عنده ومن
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7422حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم إذا العبد أدى حق ﷲ وحق مواليه كان له أجران قال فحدثتھما كعبا قال كعب ليس عليه حساب وال على مؤمن مزھد
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7423حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ان أفضل الصدقة ما ترك غنى تقول امرأتك أطعمني وإال طلقني ويقول خادمك اطعمني وإال فبعني ويقول ولدك إلى من
تكلني قالوا يا أبا ھريرة ھذا شيء قاله رسول ﷲ أم ھذا من كيسك قال بل ھذا من كيسي إسناده صحيح على شرط الشيخين
وأوله مرفوع أما آخره من قوله " تقول امرأتك  ...الخ " فھو موقوف من كالم أبو ھريرة كما أخبر ھو في آخره وكما سيأتي
في طريق آخر مبينا عن أبي ھريرة مرفوعا " خير الصدقة ما كان عن ظھر غنى واليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن تعول
" قال  :سئل أبو ھريرة  :ما " من تعول " قال امرأتك تقول  ...الخ  .ومن ھذه الرواية  -كما قال احمد شاكر  -نعلم أن
الحديث ھنا مختصر و حذف منه أھم لفظ يتعلق بباقيه وھو قوله " وابدأ بمن تعول " إذ أن باقيه " تقول امرأتك  " ...إنما ھو
تفسير لمن يعول
 - 7424حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم صالة الرجل في جماعة تزيد عن صالته في بيته وصالته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدكم إذا توضأ
فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد ال يريد اال الصالة ال ينھزه اال الصالة لم يخط خطوة اال رفع له بھا درجة وحط بھا عنه
خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صالة ما كانت الصالة ھي تحبسه والمالئكة يصلون على أحدھم ما دام
في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللھم اغفر له اللھم ارحمه اللھم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7425حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن معين ثنا حفص عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أقال عثرة أقاله ﷲ يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7426حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ويعلى قاال حدثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أتاكم أھل اليمن ھم ألين قلوبا وأرق أفئدة اإليمان يمان والحكمة يمانية قال أبو معاوية يعنى في حديثه
رأس الكفر قبل المشرق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7427حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل النار من السماء فتأكلھا كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل
ﷲ عز و جل } لوال كتاب من ﷲ سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حالال طيبا { إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7428حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ووكيع قاال حدثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من أطاعني فقد أطاع ﷲ ومن عصاني فقد عصى ﷲ ومن أطاع األمير وقال وكيع اإلمام فقد أطاعني
ومن عصى األمير فقد عصاني وقال وكيع اإلمام فقد عصاني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7429حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونھم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم ھم بعد
ذلك منازل ال يتغوطون وال يبولون وال يتمخطون وال يبزقون أمشاطھم الذھب ورشحھم المسك ومجامرھم األلوة أخالقھم
على خلق رجل واحد على طول أبيھم ستين ذراعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7430حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم لعن ﷲ السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7431حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال واصل رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم فنھاھم وقال انى لست مثلكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7432حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم إذا استيقظ أحدكم من الليل فال يدخل يده في اإلناء حتى يغسلھا ثالث مرات فإنه ال يدرى أين باتت يده إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7432قال وقال وكيع عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي ھريرة يرفعه ثالثا
 - 7433حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال حتى يغسلھا مرة أو مرتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7434حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم قافية رأس أحدكم حبل فيه ثالث عقد فإذا استيقظ فذكر ﷲ انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة فإذا قام إلى الصالة
انحلت عقده كلھا قال فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا وان لم يفعل أصبح كسالن خبيث النفس لم يصب خيرا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7435حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ثالثة ال يكلمھم ﷲ وال ينظر إليھم وال يزكيھم ولھم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفالة يمنعه من بن السبيل ورجل
بايع اإلمام ال يبايعه إال لدنيا فإن أعطاه منھا وفى له وإن لم يعطه لم يف له قال ورجل بايع رجال سلعة بعد العصر فحلف له
با ألخذھا بكذا وكذا فصدقه وھو على غير ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7436حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد قالوا حدثنا األعمش وبن نمير ثنا األعمش عن أبي
صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس مولود يولد اال على ھذه الملة وقال وكيع مرة على الملة
أسانيده صحيحة على شرط الشيخين
 - 7437حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي عن أبي حمزة عن األعمش عن أبي
صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يولد مولود اال على ھذه الملة فأبواه يھودانه وينصرانه فذكر
نحوه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن علي
 - 7438حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ما من مولود يولد اال على ھذه الملة حتى يبين عنه لسانه فأبواه يھودانه أو ينصرانه أو يشركانه قالوا يا رسول
ﷲ فكيف ما كان قبل ذلك قال ﷲ أعلم بما كانوا عاملين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7439حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال ھل أنا ومالي اال لك يا رسول ﷲ إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7440حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي ھريرة قال سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فال يمشى في نعله
األخرى حتى يصلحھا إسناده صحيح على شرط الصحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين  -متابع أبي صالح -
فمن رجال مسلم
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 - 7441حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بھا في بطنه في نار جھنم خالدا مخلدا فيھا أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه بيده
يتحساه في نار جھنم خالدا مخلدا فيھا أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فھو يردى في نار جھنم خالدا مخلدا فيھا أبدا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7442حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ووكيع ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم انظروا إلى من ھو أسفل منكم وال تنظروا إلى من ھو فوقكم فأنه أجدر ان ال تزدروا نعمة ﷲ قال أبو معاوية
عليكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7443حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة أو عن أبي سعيد ھو شك يعنى
األعمش قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منھم دعوة مستجابة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7444حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ربعي بن إبراھيم قال أبي وھو أخو إسماعيل بن إبراھيم يعنى بن علية قال أبي وكان
يفضل على أخيه عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك
عنده أبواه الكبر فلم يدخاله الجنة قال ربعي وال أعلمه اال قد قال أو أحدھما صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7445حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ربعي بن إبراھيم ثنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا استجمر أحدكم فليوتر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7446وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المطل ظلم الغنى وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7447حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ربعي ثنا عبد الرحمن ثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم رأى رجال يسوق بدنة قال اركبھا ويحك قال انھا بدنة قال اركبھا ويحك قال انھا بدنة قال اركبھا ويحك
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7448حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ربعي ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد ﷲ بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك
بن مالك عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ليس على المسلم صدقة في فرسه وال عبده صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7449حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ربعي بن إبراھيم ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن مسلم بن أبي مسلم قال رأيت أبا
ھريرة ونحن غلمان تجيء األعراب يقول يا أعرابي نحن نبيع لك قال دعوه فليبع سلعته فقال أبو ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم نھى ان يبيع حاضر لباد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7450حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن شھاب عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن
بن عوف عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال العجماء جرحھا جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي
الركاز الخمس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7451حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا علي يعنى بن المبارك عن يحيى يعنى بن أبي كثير عن أبي
سلمة حدثني أبو ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من صلى ركعة من صالة الصبح قبل ان تطلع الشمس فلم تفته
ومن صلى ركعة من صالة العصر قبل ان تغرب الشمس فلم تفته إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7452حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا جرير يعنى بن حازم قال سمعت الحسن قال قال أبو ھريرة ثالث
أوصاني بھن خليلي صلى ﷲ عليه و سلم ال أدعھن أبدا الوتر قبل أن أنام وصيام ثالثة أيام من كل شھر والغسل يوم الجمعة
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7453حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد أدركھا ومن أدركھا من الصبح قبل أن تطلع الشمس
فقد أدركھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7454حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن عمرو بن حريث عن أبيه عن
أبي ھريرة رفعه قال إذا صلى أحدكم فليصل إلى شيء فإن لم يكن شيء فعصا وان لم يكن عصا فليخطط خطا ثم ال يضره
ما مر بين يديه إسناده ضعيف
 - 7455حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن أبي عدى عن بن عون عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن على
فلقينا أبو ھريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقبل قال القميصة قال فقبل سرته إسناده
ضعيف تفرد به عمير بن إسحق  ...والقول الفصل فيه أنه يقبل حديثه في المتابعات والشواھد وما انفرد به فضعيف ولذا قال
الحافظ في التقريب مقبول أي عند المتابعة وإال فلين الحديث  .وباقي رجال اإلسناد ثقات رجال الشيخين
* وكنا حسنا إسناد ھذا الحديث في صحيح ابن حبان برقم 5593وصححناه برقم 6965فيستدرك من ھنا
 - 7456حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا ھشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال تنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7457حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو قطن وأبو عامر قاال حدثنا ھشام يعنى الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال وﷲ ألقربن بكم صالة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال فكان أبو ھريرة يقنت في الركعة اآلخرة من صالة
الظھر وصالة العشاء وصالة الصبح قال أبو عامر في حديثه العشاء اآلخرة وصالة الصبح بعد ما يقول سمع ﷲ لمن حمده
ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وقال أبو عامر ويلعن الكافرين إسناده صحيح
 - 7458حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم يعنى بن سعد حدثنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن
عبد الرحمن عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو ألحد قنت بعد
الركوع فربما قال إذا قال سمع ﷲ لمن حمده ربنا ولك الحمد اللھم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن ھشام وعياش بن أبي ربيعة
والمستضعفين من المؤمنين اللھم اشدد وطاتك على مضر واجعلھا سنين كسني يوسف قال يجھر بذلك ويقول في بعض
صالته في صالة الفجر اللھم العن فالنا وفالنا حيين من العرب حتى أنزل ﷲ عز و جل } ليس لك من األمر شيء أو يتوب
عليھم أو يعذبھم فإنھم ظالمون إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل فمن رجال الترمذي والنسائي
 - 7459حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا ھشام عن يحيى عن عكرمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 7460حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا ھشام عن يحيى بن أبي كثير ثنا محمد بن إبراھيم بن الحرث حدثني
يعقوب أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما تحت اإلزار في النار اختلف الرواة عن يحيى بن
أبي كثير في إسناد ھذا الحديث فلم يضبطوه  . ...ورجح أن الصواب في إسناده أنه عن ابن يعقوب  -وليس يعقوب كما ھنا -
 . ...ثم قال والحديث بعد ھذا كله صحيح رجال ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة  -كما رجحنا
 -ثقة من رجال مسلم
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 - 7461حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الخفاف عن أبي يعقوب بخط التجيبي الصواب عن بن يعقوب وھو عبد الرحمن بن
يعقوب مولى الحرقة والد العالء وھذا حديثه
 - 7462حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من كان له شقص في مملوك فاعتق نصفه فعليه خالصه ان كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى
العبد في ثمن رقبته غير مشقوق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7463حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن يحيى عن ضمضم عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أمر بقتل األسودين في الصالة قال يحيى واألسودان الحية والعقرب إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير
ضمضم فمن رجال أصحاب السنن
 - 7464حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم تجوز ألمتي عما حدثت في أنفسھا أو وسوست به أنفسھا ما لم تعمل به أو تكلم به إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7465حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن قتادة وبن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة عن زرارة بن أوفى عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا باتت المرأة ھاجرة فراش زوجھا باتت تلعنھا المالئكة قال بن جعفر حتى
ترجع إسناداه صحيحان على شرط الشيخين
 - 7466حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا بن عون عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ان في الجمعة لساعة وجعل بن عون يرينا بكفه اليمنى فقلنا يزھدھا ال يوافقھا رجل مسلم قائم يصلي يسأل ﷲ خيرا اال
أعطاه إياه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7467حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبى ذئب عن أبي الوليد وعبد الرحمن بن سعد جميعا عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان شدة الحر من فيح جھنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة صحيح
 - 7468حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا أممتم فخففوا فإن فيكم الكبير والضعيف والصغير صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوليد
 - 7469حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن حبيب الھذلي عن أبي ھريرة قال لو
رأيت األروى تجوس ما بين البتيھا يعنى المدينة ما ھجتھا وال مسستھا وذلك إني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يحرم شجرھا أن يخبط أو يعضد صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 7470حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن عون عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
المالئكة تلعن أحدكم إذا أشار ألخيه بحديدة وان كان أخاه ألبيه وأمه قال أبي ولم يرفعه بن أبي عدى إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7471حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن الجالس عن عثمان بن شماس قال سمعت أبا ھريرة ومر عليه مروان
فقال بعض حديثك عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو حديثك عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم رجع فقلنا اآلن يقع
به قال كيف سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على جنائز قال سمعته يقول أنت خلقتھا وأنت رزقتھا وأنت
ھديتھا لإلسالم وأنت قبضت روحھا تعلم سرھا وعالنيتھا جئنا شفعاء فاغفر لھا ضعيف فيه ثالث علل - :
 - 1اضطراب وفع في إسناده
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 - 2جھالة بعض رواته
 - 3رواة بعضھم له موقوفا على أبي ھريرة
ثم فصل ھذه العلل وقال  :ومع ھذا فقد حسنه الحافظ ابن حجر في أماليه على األذكار  -كما نقله ابن عالن في الفتوحات
الربانية  -وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند !
 - 7472حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا إسماعيل يعنى بن أبي خالد عن زياد المخزومي عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال كسرى بعد كسرى وال قيصر بعد قيصر والذي نفس محمد بيده لينفقن كنوزھما في سبيل ﷲ
صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 7473حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا إسماعيل عن زياد المخزومي عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ال يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال ان يتغمدني ﷲ منه برحمة وفضل ووضع يده
على رأسه صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 7474حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حصين بن اللجالج عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يجتمع غبار في سبيل ﷲ ودخان جھنم في منخري رجل مسلم وال يجتمع
شح وإيمان في قلب رجل مسلم صحيح بطرقه وشواھده
 - 7475حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو قال سمعت سلمان أبا عبد ﷲ األغر عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة في مسجدي ھذا خير من ألف صالة فيما سواه اال المسجد الحرام صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 7476حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال سبق اال في خف أو حافر صحيح
 - 7477حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليھما جبتان من حديد من لدن ثديھما إلى تراقيھما فأما المنفق فال
ينفق منھا اال اتسعت حلقة مكانھا فھو يوسعھا عليه وأما البخيل فإنھا ال تزداد عليه اال استحكاما صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7478حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال قال أبو القاسم لو
كان أحد عندي ذھبا لسرني أن أنفقه في سبيل ﷲ وان ال يأتي عليه ثالثة وعندي منه دينار وال درھم اال شيء أرصده في دين
يكون على صحيح
 - 7479حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأكمله اال موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل
الناس يطيفون به ويعجبون منه ويقولون ما رأينا بنيانا أحسن من ھذا اال موضع ھذه اللبنة فكنت أنا ھذه اللبنة صحيح
 - 7480حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن عياض بن دينار عن أبيه أنه سمع أبا ھريرة يقول قال أبو القاسم
صلى ﷲ عليه و سلم أول زمرة من أمتي تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليھا على أشد نجم في السماء
إضاءة وفي الجمعة ساعة ال يوافقھا عبد مسلم قائم يصلي يسأل ﷲ فيھا شيئا اال أعطاه إياه قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و
سلم ال تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتظھر الفتن ويكثر الھرج قالوا وما الھرج يا رسول ﷲ قال القتل صحيح وھذا اإلسناد
فيه خطأ في قوله " عن عياض بن دينار عن أبيه " والصواب إسقاط دينار ھذا من اإلسناد  . ...وللحديث طرق أخرى يصح
بھا
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 - 7481حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عياض بن دينار الليثي وكان ثقة قال سمعت أبا
ھريرة وھو يخطب الناس يوم الجمعة خليفة مروان بن الحكم على المدينة أيام الحج يقول قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم
أول زمرة وذكر الحديث صحيح
 - 7482حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار مولى الحسن بن على رضي ﷲ عنه عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيذھب إلى الجبل فيحتطب ثم
يأتي به يحمله على ظھره فيبيعه فيأكل خير له من أن يسأل الناس وألن يأخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه
ما حرم ﷲ عليه صحيح
 - 7483حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ان مالئكة يتعاقبون مالئكة الليل ومالئكة النھار فيجتمعون في صالة الفجر وصالة العصر ثم يعرج إليه الذين كانوا
فيكم فيسألھم وھو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناھم يصلون وأتيناھم يصلون صحيح
 - 7484حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة وعن أبي الزناد عن األعرج عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الصيام جنة وإذا كان أحدكم يوما صائما فال يرفث وال يجھل وان امرؤ قاتله
أو شاتمه فليقل انى صائم اني صائم صحيح
 - 7485حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك صحيح
 - 7485وقال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ﷲ عز و جل كل عمل بن آدم له اال الصيام فھو لي وأنا أجزي به
إنما يترك طعامه وشرابه من أجلى فصيامه له وأنا أجزى به كل حسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف اال الصيام فھو لي
وأنا أجزى به صحيح
 - 7486حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة وعن أبي الزناد عن األعرج عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول ﷲ قال انى لست في ذلك مثلكم
إني أظل يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من األعمال ما لكم به طاقة صحيح
 - 7487حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم الناس معادن تجدون خيارھم في الجاھلية خيارھم في اإلسالم إذا فقھوا صحيح
 - 7488حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثني يزيد أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم المسلم يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء صحيح
 - 7489حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلھا مائة سنة ال يقطعھا صحيح
 - 7490حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال أبو القاسم
صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليال صحيح
 - 7491حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لما قضى ﷲ الخلق كتب في كتابه فھو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبى صحيح
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 - 7492حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ذروني ما تركتكم فإنما ھلك الذين من قبلكم بسؤالھم واختالفھم على أنبيائھم فإذا نھيتكم عن الشيء فاجتنبوه وإذا
أمرتكم بالشيء فائتوا منه ما استطعتم صحيح
 - 7493حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ان تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاھا دخل الجنة انه وتر يحب الوتر صحيح
 - 7494حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد الحداد أبو عبيدة ثنا حبيب بن الشھيد عن عطاء قال قال أبو ھريرة كل
صالة يقرأ فيھا فما أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم إسناده صحيح على شرط
البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الواحد بن واصل الحداد فمن رجال البخاري
 - 7495حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد ثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من لم يشكر الناس لم يشكر ﷲ عز و جل إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 7496حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا عقيل بن معقل عن ھمام بن منبه قال قدمت المدينة فرأيت حلقة عند
منبر النبي صلى ﷲ عليه و سلم فسألت فقيل لي أبو ھريرة قال فسألت فقال لي ممن أنت قلت من أھل اليمن فقال سمعت حبى
أو قال سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول اإليمان يمان والحكمة يمانية ھم أرق قلوبا والجفاء في الفدادين أصحاب
الوبر وأشار بيده نحو المشرق إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل فمن رجال أبي داود
 - 7497حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن عون حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد عن أبي ھريرة قال كنت مع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في جنازة فكنت إذا مشيت سبقني فأھرول فإذا ھرولت سبقته فالتفت إلى رجل إلى جنبي فقلت
تطوى له األرض وخليل إبراھيم حسن
* وقوله " وخليلي إبراھيم " بياء اإلضافة خطأ يقينا  -كما قال الشيخ أحمد شاكر  -وذلك أن أبا ھريرة ما كان ليزعم قط أنه
خليل إبراھيم أو أن إبراھيم خليله وال أن يقسم بغير ﷲ  .والصواب " وخليل إبراھيم " كما في بعض نسخ المسند وكما في
جامع المسانيد والسنن البن كثير فھو قسم با تعالى
 - 7498حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا يحيى يعنى بن سعيد أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن
عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن ھشام أخبره أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من وجد ماله بعينه عند إنسان قد أفلس أو عند رجل قد أفلس فھو أحق به من غيره إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7499حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا زكريا عن سعد بن إبراھيم عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم جدال في القرآن كفر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7500حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام وعبد الوھاب انا ھشام عن يحيى عن أبي جعفر أنه سمع أبا ھريرة يقول
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا بقى ثلث الليل نزل ﷲ عز و جل إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب
له من ذا الذي يستغفرنى فأغفر له من ذا الذي يسترزقني فأرزقه من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى ينفجر الفجر
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الوھاب شيخ أحمد
 - 7501حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن يحيى عن أبي جعفر أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ثالث دعوات مستجابات ال شك فيھن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده حسن لغيره
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 - 7502حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن يحيى عن أبي جعفر أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أفضل األعمال عند ﷲ إيمان ال شك فيه وغزو ال غلول فيه وحج مبرور قال أبو ھريرة حج مبرور يكفر خطايا
تلك السنة صحيح
 - 7503حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد الحداد عن خلف بن مھران قال سمعت عبد الرحمن بن األصم قال قال أبو
ھريرة أوصاني خليلي بثالث صوم ثالثة أيام من كل شھر وصالة الضحى وال أنام اال على وتر إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير خلف بن مھران فمن رجال النسائي
 - 7504حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم عند كل صالة بوضوء أو مع كل وضوء سواك وألخرت
عشاء اآلخرة إلى ثلث الليل إسناده حسن
 - 7505حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا أصلح خادم أحدكم له طعامه فكفاه حره وبرده فليجلسه معه فإن أبى فليناوله أكله في يده إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7506حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال أقيمت الصالة
فجاء رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقام في مصاله فذكر انه لم يغتسل فانصرف ثم قال كما أنتم فصففنا وان رأسه لينطف
فصلى بنا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7507حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا رأيتم الھالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثالثين يوما
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7508حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا قام أحدكم من الليل فال يغمس يده في إنائه حتى يغسلھا ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7509حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال تقولوا خيبة الدھر ان ﷲ ھو الدھر وال تسموا العنب الكرم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7510حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن األغر أبي عبد ﷲ صاحب أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا كان يوم الجمعة قعدت المالئكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة فإذا خرج اإلمام
طوت المالئكة الصحف ودخلت تسمع الذكر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7511وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المھجر إلى الجمعة كالمھدي بدنه ثم كالمھدي بقرة ثم كالمھدي شاة ثم
كالمھدي بطة ثم كالمھدي دجاجة ثم كالمھدي بيضة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7512حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد عن بن أبي ذئب عن الزھري عن عطاء بن أبي يزيد الليثي عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سئل عن أوالد المشركين فقال ﷲ أعلم بما كانوا عاملين إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد فمن رجال مسلم
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 - 7513حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد الحداد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل ومن أظلم ممن يخلق كخلقي فليخلقوا بعوضة أو ليخلقوا ذرة صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 7514حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد ثنا شعبة عن داود بن فراھيج قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7515حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد عن عوف عن خالس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبھا فھو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزھا أو
يردھا وإناء من طعام إسناده صحيح متصل من جھة ابن سيرين
 - 7516حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد عن عوف عن خالس عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله صحيح
 - 7517حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد عن عوف عن خالس عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه صحيح
 - 7518حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد ثنا عوف عن بن سيرين عن أبي ھريرة مثله إسناده صحيح على شرط
البخاري
 - 7519حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الواحد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم تستأمر اليتيمة في نفسھا فإن سكتت فھو أذنھا وان أبت فال جواز عليھا إسناده حسن
 - 7520حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لما خلق ﷲ الخلق كتب كتابا فھو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبى إسناده صحيح على
شرط مسلم
* تنبيه  :في طبعة األرناؤوط بعد ھذا الحديث حديث آخر ساقط ھنا وھو كما يلي :
حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم " :
أنا أولى الناس بعيسى بن مريم األنبياء كلھم بنو عالت وليس بيني وبين عيسى نبي "
وقال األرناؤوط  :إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7521حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم حفت الجنة بالشھوات وحفت النار بالمكاره إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7522حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب أخبرني أبو مودود حدثني عبد الرحمن بن أبي حدرد قال سمعت أبا
ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا بزق أحدكم في المسجد فليدفنه فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه إسناده حسن
 - 7523حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب الثقفي ثنا أيوب عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
تسموا باسمى وال تكنوا بكنيتي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7524حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن يونس يعنى بن عبيد عن الصلت بن غالب الھجيمي عن مسلم سأل أبا
ھريرة عن الشرب قائما قال يا بن أخي رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عقل راحلته وھى مناخة وأنا آخذ بخطامھا أو
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زمامھا واضعا رجلي على يدھا فجاء نفر من قريش فقاموا حوله فأتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بإناء من لبن فشرب
وھو على راحلته ثم ناول الذي يليه عن يمينه فشرب قائما حتى شرب القوم كلھم قياما إسناده ضعيف
 - 7525حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال أو قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم أما يخاف الذي يرفع رأسه واإلمام ساجد أن يحول ﷲ رأسه رأس حمار
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7526حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن يونس يعنى بن عبيد عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما يؤمن الذي رفع رأسه قبل اإلمام وھو مع اإلمام أن يحول ﷲ صورته صورة حمار إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7527حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى ثنا يونس عن الحسن عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي بثالث صوم ثالثة
أيام من كل شھر والوتر قبل النوم والغسل يوم الجمعة رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن الحسن البصري مدلس وقد عنعنه و
سلف الكالم على الحديث
 - 7528حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى ثنا يونس عن الحسن عن أبي ھريرة قال ذكروا عند النبي صلى ﷲ عليه و
سلم رجال أو ان رجال قال يا رسول ﷲ ان فالنا نام البارحة ولم يصل حتى أصبح قال بال الشيطان في أذنه صحيح لغيره
رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7529حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي
ھريرة أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أدرك ركعة من صالة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركھا ومن أدرك
ركعة من صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7530حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واألكلة واألكلتان قالوا فمن المسكين يا رسول ﷲ قال الذي ال يجد
غنى وال يعلم الناس بحاجته فيتصدق عليه قال الزھري وذلك ھو المحروم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7531حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم بمثل ھذا الحديث غير انه قال قالوا يا رسول ﷲ فمن المسكين قال الذي ليس له غنى وال يسأل الناس إلحافا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7532حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن ھمام بن منبه أخي وھب أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مطل الغنى ظلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7533حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال اليھود والنصارى ال يصبغون فخالفوا عليھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7534حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن نمير ثنا محمد يعنى بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الناس معادن خيارھم في الجاھلية خيارھم في اإلسالم إذا فقھوا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7535حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ويزيد قاال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم فجرت أربعة أنھار من الجنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 7536حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد وبن نمير قاال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم غيروا الشيب وال تشبھوا باليھود وال بالنصارى صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7537حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد وبن نمير قاال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أھل الجنة فيطلعون خائفين وجلين ان يخرجوا
وقال يزيد أن يخرجوا من مكانھم الذي ھم فيه فيقال ھل تعرفون ھذا قالوا نعم ربنا ھذا الموت ثم يقال يا أھل النار فيطلعون
فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانھم الذي ھم فيه فيقال ھل تعرفون ھذا قالوا نعم ھذا الموت فيأمر به فيذبح على
الصراط ثم يقال للفريقين كالھما خلود فيما تجدون ال موت فيه أبدا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7538حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد وبن نمير قاال حدثنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دخلت امرأة النار في ھرة ربطتھا فلم تطعمھا ولم تسقھا ولم ترسلھا فتأكل من خشاش األرض
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7539حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ويزيد قاال أنا محمد ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال انكم لستم كھيئتي ان ﷲ حبى يطعمني ويسقين وقال يزيد انى أبيت يطعمني
ربي ويسقيني صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7540حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير عن حنظلة قال سمعت سالما قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقبض العلم ويظھر الفتن ويكثر الھرج قيل يا رسول ﷲ وما الھرج قال القتل إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7541حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7542حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ثنا محمد بن إسحاق عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة قال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصاله لم تزل المالئكة تقول اللھم اغفر له اللھم
ارحمه ما لم يحدث أو يقوم صحيح
 - 7543حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ويزيد قاال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال مرت على رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يزيد مروا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بجنازة فأثنوا عليھا خيرا في مناقب الخير فقال
وجبت ثم مرت عليه جنازة أخرى فاثنوا عليھا شرا في مناقب الشر فقال وجبت ثم قال انكم شھداء في األرض صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 7544حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ويزيد قاال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من رآني في المنام فقد رأى الحق ان الشيطان ال يتشبه بي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7545حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يحسر الفرات عن جبل من ذھب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة إسناده حسن
 - 7546حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7547حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ويزيد قاال أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم الناس تبع لقريش في ھذا األمر خيارھم تبع لخيارھم وشرارھم تبع لشرارھم صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 7548حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ويعلى قاال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء اال السام قالوا يا رسول ﷲ وما السام قال الموت صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 7549حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ثنا فضيل يعني بن غزوان عن بن أبي نعم عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال الفضة بالفضة مثال بمثل وزنا بوزن والذھب بالذھب وزنا بوزن مثال بمثل فمن زاد فھو ربا * وال تباع ثمرة
حتى يبدو صالحھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7550حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ربعي بن إبراھيم ثنا عبد الرحمن يعنى بن إسحاق عن سعيد عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ثالث من عمل أھل الجاھلية ال يتركھن أھل اإلسالم النياحة واالستسقاء باألنواء وكذا قلت لسعيد
وما ھو قال دعوى الجاھلية يا آل فالن يا آل فالن يا آل فالن إسناده حسن
 - 7551حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ربعي ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صلى على مرة واحدة كتب ﷲ عز و جل له بھا عشر حسنات صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 7552حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن سھيل بن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من صلى على مرة واحدة كتب ﷲ عز و جل له بھا عشر حسنات إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
غير أبي كامل
 - 7553حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن سھيل عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ما من صاحب كنز ال يؤدى حقه اال جعل صفائح } يحمى عليھا في نار جھنم فتكوى بھا جبھته وجنبه وظھره
حتى يحكم ﷲ عز و جل بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله أما إلى الجنة واما إلى النار
وما من صاحب غنم ال يؤدى حقھا اال جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لھا بقاع قرقر فتنطحه بقرونھا وتطؤه بأظالفھا
ليس فيھا عقصاء وال جلحاء كلما مضت أخراھا ردت عليه أوالھا حتى يحكم ﷲ عز و جل بين عباده في يوم كان مقداره
خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله أما إلى الجنة واما إلى النار وما من صاحب إبل ال يؤدى حقھا اال جاءت يوم
القيامة أوفر ما كانت فيبطح لھا بقاع قرقر فتطؤه بأخفافھا كلما مضت أخراھا ردت عليه أوالھا حتى يحكم ﷲ بين عباده في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله أما إلى الجنة واما إلى النار ثم سئل عن الخيل فقال الخيل معقود
في نواصيھا الخير إلى يوم القيامة وھى لرجل أجر ولرجل ستر وجمال وعلى رجل وزر أما الذي ھي له أجر فرجل يتخذھا
يعدھا في سبيل ﷲ فما غيبت في بطونھا فھو له أجر وان مرت بنھر فشربت منه فما غيبت في بطونھا فھو له أجر وان مرت
فما أكلت منه فھو له أجر وان استنت شرفا فله بكل خطوة تخطوھا أجر حتى ذكر أرواثھا وأبوالھا واما التي ھي له ستر
وجمال فرجل يتخذھا تكرما وتجمال وال ينسى حق بطونھا وظھورھا وعسرھا ويسرھا وأما الذي ھي عليه وزر فرجل
يتخذھا بذخا وأشرا ورياء وبطرا ثم سئل عن الحمر فقال { ما أنزل ﷲ على فيھا اال اآلية الفاذة الجامعة من يعمل مثقال ذرة
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إسناده صحيح
 - 7554حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا حماد عن سھيل قال عفان في حديثه قال أنا سھيل بن أبي صالح
عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا ال تكن منه بيوت
المدر وال تكن منه اال بيوت الشعر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7555حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زھير ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم منعت العراق قفيزھا ودرھمھا ومنعت الشام مدھا ودينارھا ومنعت مصر إردبھا ودينارھا وعدتم من حيث بدأتم
وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم يشھد على ذلك لحم أبي ھريرة ودمه قال أبو عبد الرحمن سمعت يحيى بن معين
306

وذكر أبا كامل فقال كنت آخذ منه ذا الشأن وكان أبو كامل بغداديا من األبناء إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير
أبي كامل
 - 7556حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زھير ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ال تصحب المالئكة رفقة فيھا كلب أو جرس إسناده صحيح
 - 7557حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زھير ثنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا لقيتموھم في طريق فال تبدؤھم واضطروھم إلى أضيقھا قال زھير فقلت لسھيل اليھود والنصارى
فقال المشركون إسناده صحيح
 - 7558حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زھير ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فھو أحق به إسناده صحيح
 - 7559حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زھير ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فاصابه شيء فال يلومن اال نفسه إسناده صحيح
 - 7560حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا زھير عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ال يجزئ ولد والده اال ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه إسناده صحيح
 - 7561حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن على بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الصحيح غير أبي كامل
 - 7562حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن ثمامة بن عبد ﷲ بن أنس عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن أحد جناحيه داء واآلخر دواء صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات إال أنه
ضعيف النقطاعه
 - 7563حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن أبي المھزم عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم أمر
فاطمة رضي ﷲ عنھا أو أم سلمة رضي ﷲ عنھا ان تجر الذيل ذراعا إسناده ضعيف جدا ويغني عنه حديث ابن عمر الذي
سلف  4683وحديث أم سلمة يأتي 299 / 6
 - 7564حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن عمار بن أبي عامر قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا أطاع العبد ربه وأطاع سيده فله أجران إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي
كامل
 - 7565حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن سھيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يجتمع في النار من قتل كافرا ثم سدد بعده إسناده صحيح رجاله ثقات
 - 7566حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن رجل عن أبي ھريرة ان رجال شكا إلى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قسوة قلبه فقال له ان أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم إسناده ضعيف
لجھالة الراوي عن أبي ھريرة
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 - 7567حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن ثابت البناني عن أبي عثمان النھدي ان أبا ھريرة قال سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول صوم شھر الصبر وثالث أيام من كل شھر صوم الدھر إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الصحيح غير أبي كامل
 - 7568حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد ثنا إبراھيم ويعقوب حدثنا أبي حدثنا بن شھاب عن عبيد ﷲ بن عبد
ﷲ عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يتمنين أحدكم الموت أما محسن فلعله يزداد خيرا واما مسيء
لعله يستعتب إسناده صحيح
 - 7569حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم بن سعد ثنا بن شھاب عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل ﷲ أن يتجاوز
عنا قال فلقى ﷲ عز و جل فتجاوز عنه إسناده صحيح
 - 7570حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم يعنى بن سعد ثنا بن شھاب عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم منزلنا غدا ان شاء ﷲ بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير أبي كامل
 - 7571حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم ثنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا رأيتم الھالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثالثين يوما إسناده صحيح
 - 7572حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم ثنا بن شھاب عن األغر وأبي سلمة عن أبي ھريرة ويعقوب قال ثنا
أبي عن بن شھاب عن أغر عن أبي ھريرة ولم يذكر يعقوب أبا سلمة قال أبي حدثناه يونس عن األغر عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد مالئكة يكتبون
األول فاألول فإذا جلس اإلمام طووا الصحف وجاؤوا فاستمعوا الذكر أسانيده صحاح وھو من طريق يعقوب ويونس على
شرط الشيخين أما متابعھما أبو كامل فثقة من رجال النسائي
 - 7573حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم ثنا بن شھاب ويعقوب ثنا أبي عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب
أن أبا ھريرة أخبره أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أكل من ھذه الشجرة فال يؤذينا بھا في مسجدنا ھذا قال
يعقوب يعنى الثوم إسناده صحيح
 - 7574حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال إبراھيم ال
أعلمه اال عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أبي ولم يشك يعقوب قال فضل صالة الجماعة على صالة أحدكم وحده خمسة
وعشرين جزءا إسناده صحيح
 - 7575حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم ثنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن األرض فوضعت في يدي إسناده
صحيح
 - 7576حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم ثنا بن شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن األعرج
عن أبي ھريرة قال استب رجالن رجل من المسلمين ورجل من اليھود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين وقال
اليھودي والذي اصطفى موسى على العالمين فغضب المسلم فلطم عين اليھودي فأتى اليھودي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
فأخبره بذلك فدعاه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فسأله فاعترف بذلك فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تخيروني
على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى ممسكا بجانب العرش فما أدري أكان فيمن صعق
فأفاق قبلي أم كان ممن استثناه ﷲ عز و جل إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل
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 - 7577حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم بن سعد ثنا بن شھاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال
أنا اال أن يتغمدني ﷲ منه بفضل ورحمة إسناده صحيح
 - 7578حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم ثنا بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم احتج آدم وموسى عليھما السالم فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة
فقال له آدم وأنت موسى الذي اصطفاك ﷲ بكالمه وبرسالته تلومني على أمر قدر على قبل ان أخلق قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل
 - 7579حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزھري حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا ھريرة قال قال
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فذكر الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7580حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم ثنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال سئل النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أي األعمال أفضل قال إيمان با ورسوله قال ثم ماذا قال ثم الجھاد في سبيل ﷲ قيل ثم ماذا قال ثم حج
مبرور إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل
 - 7581حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا ليث حدثني سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كان يقول يا نساء المسلمات ال تحقرن جارة لجارتھا ولو فرسن شاة إسناده صحيح
 - 7582حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا ليث ثنا إبراھيم ثنا بن شھاب عن األغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينزل ربنا تبارك اسمه كل ليلة حين يبقى ثلث الليل اآلخر إلى سماء الدنيا
فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرنى فاغفر له حتى يطلع الفجر فلذلك كانوا يفضلون صالة آخر
الليل على صالة أوله إسناده صحيح
 - 7583حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن محمد بن إبراھيم قال أتيت سعيد بن مرجانة فسألته
فقال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صلى على جنازة فلم يمش معھا فليقم حتى تغيب عنه
ومن مشى معھا فال يجلس حتى توضع صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 7584حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركھا صحيح
 - 7585حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا يزيد بن أبي زياد حدثني من سمع أبا ھريرة يقول أوصاني خليلي
بثالث ونھاني عن ثالث أوصاني بالوتر قبل النوم وصيام ثالثة أيام من كل شھر وركعتي الضحى قال ونھاني عن االلتفات
وإقعاء كإقعاء القرد ونقر كنقر الديك إسناده ضعيف
 - 7586حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو العباس محمد بن السماك ثنا العوام بن حوشب حدثني من سمع أبا ھريرة يقول
أوصاني خليلي صلى ﷲ عليه و سلم بصوم ثالثة أيام من كل شھر وبالوتر قبل النوم وبصالة الضحى فإنھا صالة األوابين
صحيح
 - 7587حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن األعمش عن ذكوان عن أبي ھريرة يرفعه إلى النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال يقول ﷲ من أذھبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له بثواب دون الجنة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 7588حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال إذا صليتم على فاسألوا ﷲ لي الوسيلة قيل يا } رسول ﷲ وما الوسيلة قال أعلى درجة في الجنة ال ينالھا اال رجل
واحد وأرجو أن أكون أنا ھو إسناده ضعيف ويغني عنه حديث عبد ﷲ بن عمرو عند مسلم  384وقد سلف 6568
 - 7589حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن محمد بن عجالن عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ يحب العطاس ويبغض أو يكره التثاؤب فإذا قال أحدھم ھاھا فإنما ذلك الشيطان
يضحك من جوفه إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجالن
 - 7590حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب أن أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم فال يدخل يده في إنائه أو قال في وضوئه حتى يغسلھا ثالث مرات فإنه ال يدرى أين
باتت يده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7591حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال سئل النبي
صلى ﷲ عليه و سلم عن الفارة تقع في السمن فقال ان كان جامدا فالقوھا وما حولھا وان كان مائعا فال تقربوه رجاله ثقات
رجال الشيخين إال أن معمرا أخطأ :
 - 1أخطأ في إسناده فرواه عن الزھري عن ابن المسيب عن أبي ھريرة وقد خالفه أصحاب الزھري فرووه عن الزھري عن
عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة
 - 2أخطأ في متنه فزاد فيه زيادة غريبة وھي " وإن كان مائعا فال تقربوه "
 - 7591قال عبد الرزاق أخبرني عبد الرحمن بن بوذويه أن معمرا كان يذكره بھذا اإلسناد ويذكر قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم
 - 7591وقال حدثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة
 - 7592حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7593حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا ھشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم وقال حدثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا ولغ الكلب
في اإلناء فاغسله سبع مرات إسناداه صحيحان على شرط الشيخين
 - 7594حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراھيم بن عبد ﷲ بن
قارظ قال مررت بأبي ھريرة وھو يتوضأ فقال أتدري مما أتوضأ من أثوار أقط أكلتھا أنى سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يقول توضؤوا مما مست النار إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراھيم بن عبدﷲ فمن
رجال مسلم
 - 7595حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر وبن جريج عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي
ھريرة أن رجال قال يا رسول ﷲ ھل يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم أو لكلكم ثوبان قال في
حديث بن جريج حدثني بن شھاب عن أبي سلمة أن أبا ھريرة حدث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7596حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن األعمش عن ذكوان عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم كل حسنة يعملھا بن آدم تضاعف عشرا إلى سبعمائة ضعف اال الصيام فھو لي وأنا أجزي به يدع شھوته من
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أجلى ويدع طعامه من أجلى فرحتان للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه عز و جل ولخلوف فم الصائم أطيب عند
ﷲ من ريح المسك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7597حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بين طرفيه على عاتقه إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 7598حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتھا بمروة أو بشيء ثم قال إذا قام أحدكم إلى الصالة فال يتنخمن أمامه وال
عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن ليتنخم عن يساره أو تحت قدمه اليسرى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7599حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من أكل من ھذه الشجرة يعنى الثوم فال يؤذينا في مسجدنا وقال في موضع آخر فال يقربن مسجدنا وال
يؤذينا بريح الثوم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7600حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن منصور عن عباد بن أنيس عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس سمعه والشاھد عليه خمسة وعشرين درجة صحيح
بطرقه وشواھده وھذا إسناد قابل للتحسين
* قال السندي  " :وللشاھد عليه " أي الذي شھد الصالة على أذانه أي ألجل أذانه
 - 7601حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم فضل صالة الجمع على صالة الواحد خمسة وعشرين وتجتمع مالئكة الليل ومالئكة النھار في صالة
الصبح قال ثم يقول أبو ھريرة واقرؤوا ان شئتم } وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشھودا { إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7602حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وبن جريج عن الزھري عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصالة فإن شدة الحر من فيح جھنم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7603حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يزال أحدكم في صالة ما كان ينتظر الصالة وال تزال المالئكة تصلى على أحدكم ما كان في مسجد تقول
اللھم أغفر له اللھم ارحمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7604حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه
عن أبي ھريرة رفعه قال إذا صلى أحدكم فليصل إلى شيء فإن لم يكن شيء فعصا فإن لم يكن عصا فليخطط خطا ثم ال
يضره ما مر بين يديه إسناده ضعيف
 - 7605حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من اطلع على قوم في بيتھم بغير آذنھم فقد حل لھم أن يفقئوا عينه إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح
 - 7606حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تبتدئوا اليھود والنصارى بالسالم فإذا لقيتموھم في طريق فاضطروھم إلى أضيقھا إسناده صحيح
على شرط مسلم
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 - 7607حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عتبة ان أبا ھريرة قال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال طيرة وخيرھا الفال قيل يا رسول ﷲ وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعھا
أحدكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7608حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا معمر عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال طيرة وخيرھا الفال فذكر مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7609حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وعبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال عدوى وال صفر وال ھامة قال أعرابي فما بال اإلبل تكون في الرمل كأنھا الظباء
فيخالطھا البعير األجرب فيجر بھا فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم فمن كان أعدى األول إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7610حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من اتخذ كلبا إال كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7611حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معمر عن الزھري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن واألغر صاحب أبي ھريرة
ان أبا ھريرة أخبرھما عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل اآلخر
إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له من يستغفرنى فأغفر له من يسألني فأعطيه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7612حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة وعن ھمام بن منبه عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان تسعة وتسعين اسما مائة اال واحدا من أحصاھا دخل الجنة وزاد فيه
ھمام عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه وتر يحب الوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7613حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب واألعرج عن أبي ھريرة قال شر
الطعام طعام الوليمة يدعى الغنى ويترك المسكين وھى حق ومن تركھا فقد عصى وكان معمر ربما قال ومن لم يجب الدعوة
فقد عصى ﷲ ورسوله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7614حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ إذا أحب عبدا قال لجبريل انى أحب فالنا فأحبه قال فيقول جبريل ألھل السماء ان ربكم يحب
فالنا فأحبوه قال فيحبه أھل السماء قال ويوضع له القبول في األرض قال وإذا أبغض فمثل ذلك إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 7615حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من كان يؤمن با واليوم اآلخر فال يؤذى جاره من كان يؤمن با واليوم اآلخر فليكرم ضيفه من كان
يؤمن با واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7616حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أتاكم أھل اليمن ھم أرق قلوبا اإليمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7617حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد ﷲ بن عبد ﷲ
بن عتبة أنھما سمعا أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أال أخبركم بخير دور األنصار قالوا بلى يا رسول
ﷲ قال بنو عبد األشھل وھم رھط سعد بن معاذ قالوا ثم من يا رسول ﷲ قال ثم بنو النجار قالوا ثم من يا رسول ﷲ قال ثم بنو
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الحرث بن الخزرج قالوا ثم من يا رسول ﷲ قال ثم بنو ساعدة قالوا ثم من يا رسول ﷲ قال ثم في كل دور األنصار خير
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7617قال معمر أخبرني ثابت وقتادة أنھما سمعا أنس بن مالك يذكر ھذا الحديث اال انه قال بنو النجار ثم بنو عبد األشھل
 - 7618حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن محمد بن زياد مولى بني جمح أنه سمع أبا ھريرة يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينا رجل يتبختر في حله معجب بجمته قد أسبل إزاره إذ خسف ﷲ به فھو يتجلجل أو قال
يھوى فيھا إلى يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7619حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري حدثني ثابت بن قيس ان أبا ھريرة قال أخذت الناس
ريح بطريق مكة وعمر بن الخطاب حاج فاشتدت عليھم فقال عمر لمن حوله من يحدثنا عن الريح فلم يرجعوا إليه شيئا فبلغني
الذي سأل عنه عمر من ذلك فاستحثثت راحلتي حتى أدركته فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح وإني سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول الريح من روح ﷲ تأتي بالرحمة وتأتى بالعذاب فإذا رأيتموھا فال تسبوھا وسلوا ﷲ
خيرھا واستعيذوا به من شرھا صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7620حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نصرت بالرعب وأعطيت جوامع الكالم وبينا أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن األرض
فوضعت في يدي فقال أبو ھريرة لقد ذھب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأنتم تنتثلونھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7621حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أنفق زوجين من ماله في سبيل ﷲ دعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب فمن كان من
أھل الصالة دعي من باب الصالة ومن كان من أھل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أھل الجھاد دعي من باب
الجھاد ومن كان من أھل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر وﷲ يا رسول ﷲ ما على أحد من ضرورة من أيھا دعي
فھل يدعى منھا كلھا أحد يا رسول ﷲ قال نعم وإني أرجو ان تكون منھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7622حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان العبد إذا تصدق من طيب تقبلھا ﷲ منه وأخذھا بيمينه ورباھا كما يربي أحدكم مھره أو فصيله وان
الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد ﷲ أو قال في كف ﷲ حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7623حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم احتج آدم وموسى فقال موسى آلدم يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار فقال آدم يا موسى اصطفاك ﷲ
برسالته وبكالمه وأنزل عليك التوراة فھل وجدت أنى أھبط قال نعم قال فحجه آدم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7624حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم نحوا من حديث أبي سلمة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7625حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي ھريرة قال سئل
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن أطفال المشركين فقال ﷲ أعلم بما كانوا عاملين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7626حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري أخبرني أبو سلمة عن أبي ھريرة قال سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول للشونيز عليكم بھذه الحبة السوداء فإن فيھا شفاء من كل شيء إال السام يريد الموت إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 7627حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تفتح أبواب الجنة في كل اثنين وخميس قال معمر وقال غير سھيل وتعرض األعمال في كل اثنين
وخميس فيغفر ﷲ عز و جل لكل عبد ال يشرك به شيئا اال المتشاحنين يقول ﷲ للمالئكة ذروھما حتى يصطلحا إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين سوى سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 7628حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر وعبد األعلى عن معمر عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس الشديد بالصرعة قالوا فمن الشديد يا رسول ﷲ قال الذي يملك
نفسه عند الغضب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7629حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال سأل رجل
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أي األعمال أفضل قال اإليمان با قال ثم ماذا قال الجھاد } في سبيل ﷲ قال ثم ماذا قال ثم
حج مبرور إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7630حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال في آخر الزمان ال تكاد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا والرؤيا ثالثة الرؤيا الحسنة بشرى من
ﷲ عز و جل والرؤيا يحدث بھا الرجل نفسه والرؤيا تحزين من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرھھا فال يحدث بھا أحدا
وليقم فليصل قال أبو ھريرة يعجبني القيد وأكره الغل القيد ثبات في الدين وقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم رؤيا المؤمن جزء
من ستة وأربعين جزءا من النبوة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7631حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7632حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب ان حسان قال في حلقة فيھم أبو
ھريرة أنشدك ﷲ يا أبا ھريرة ھل سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أجب عنى أيدك ﷲ بروح القدس فقال اللھم
نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7633حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من كان يؤمن با واليوم اآلخر فليكرم ضيفه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7634حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة قال أرسل ملك الموت
إلى موسى فلما جاءه صكه ففقأ عينه فرجع إلى ربه عز و جل فقال أرسلتني إلى عبد ال يريد الموت قال فرد ﷲ عز و جل
إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة فقال أي رب ثم مه قال ثم الموت
قال فاآلن فسأل ﷲ أن يدنيه من األرض المقدسة رمية بحجر قال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلو كنت ثم ألريتكم
قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب األحمر رجاله ثقات رجال الشيخين لكن اختلف على عبد الرزاق في رفعه ووقفه
 - 7635حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال قال لي الزھري أال أحدثك بحديثين عجيبين قال الزھري عن
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره
الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقونى ثم اذروني في الريح في البحر فوﷲ لئن قدر على ربي ليعذبني
عذابا ما عذبه أحد قال ففعلوا ذلك به فقال ﷲ لألرض أدى ما أخذت فإذا ھو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا
رب أو مخافتك فغفر له بذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7635قال الزھري وحدثني حميد عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال دخلت امرأة النار في ھرة
ربطتھا فال ھي أطعمتھا وال ھي أرسلتھا تأكل من خشاش األرض حتى ماتت قال الزھري ذلك ان ال يتكل رجل وال ييأس
رجل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7636حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري حدثني أبو سلمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قبل الحسين بن على رضي ﷲ عنھما واألقرع بن حابس التميمي جالس فقال األقرع يا رسول ﷲ ان لي عشرة
من الولد ما قبلت إنسانا منھم قط قال فنظر إليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ان من ال يرحم ال يرحم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7637حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم خطب أم ھانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول ﷲ انى قد كبرت ولي عيال فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم خير
نساء ركبن نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده قال أبو ھريرة ولم تركب مريم بنت عمران
بعيرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7638حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم مثله اال قوله ولم تركب مريم بعيرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7639حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب وأبي سلمة أو أحدھما عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الفخر والخيالء في الفدادين من أھل الوبر والسكينة في أھل الغنم واإليمان
يمان والحكمة يمانية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7640حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان لي على قريش حقا وان لقريش عليكم حقا ما حكموا فعدلوا وائتمنوا فادوا واسترحموا
فرحموا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7641حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال تسموا باسمى وال تكنوا بكنيتي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7642حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ھمام عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
نعما للعبد أن يتوفاه ﷲ بحسن عبادة ربه وبطاعة سيده نعما له ونعما له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7643حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر أخبرني الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من أطاعني فقد أطاع ﷲ ومن عصاني فقد عصى ﷲ ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى
أميري فقد عصاني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7644حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو ھريرة
يصلي بنا فيكبر حين يقوم وحين يركع وإذا أراد أن يسجد بعد ما يرفع من الركوع وإذا أراد ان يسجد بعد ما يرفع من السجود
وإذا جلس وإذا أراد ان يرفع في الركعتين كبر ويكبر مثل ذلك في الركعتين األخريين فإذا سلم قال والذي نفسي بيده انى
ألقربكم شبھا برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعنى صالته ما زالت ھذه صالته حتى فارق الدنيا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 7645حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن ھشام
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنھما صليا خلف أبي ھريرة فذكرا نحو حديث عبد الرزاق إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7646حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني بن شھاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا
ھريرة يقول كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام إلى الصالة يكبر فذكر نحوه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7647حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا قال اإلمام } غير المغضوب عليھم وال الضالين { فقولوا آمين فإن المالئكة يقولون آمين وإن اإلمام
يقول آمين فمن وافق تأمينه تامين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7648حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لما رفع رأسه من الركوع قال اللھم ربنا ولك الحمد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7649حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزھري وقد أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أقيمت الصالة فال تأتوھا تسعون ولكن ائتوھا وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم
فصلوا وما فاتكم فأتموا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7650حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعنى بن الھاد عن بن شھاب عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا أقيمت الصالة فذكره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7651حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا قال معمر ولم يذكر سجودا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7652حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7653حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان
بن أبي خيثمة عن أبي ھريرة قال صلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الظھر أو العصر فسلم في ركعتين فقال له ذو
الشمالين بن عبد عمرو وكان حليفا لبنى زھرة أخففت الصالة أم نسيت فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ما يقول ذو اليدين
قالوا صدق يا نبي ﷲ فأتم بھم الركعتين اللتين نقص إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7654حدثنا عبد ﷲ حدثنا أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب وأبي سلمة أو أحدھما عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيھم الضعيف والشيخ الكبير وذا الحاجة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7655حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن محمد بن زياد أنه سمع أبا ھريرة يقول قال النبي صلى ﷲ
عليه و سلم ما يؤمن الذي يرفع رأسه قبل اإلمام ان يرد ﷲ رأسه رأس حمار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7656حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال
لما رفع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأسه من الركعة اآلخرة في صالة الفجر قال اللھم ربنا ولك الحمد أنج الوليد وسلمة
بن ھشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللھم اشدد وطاتك على مضر واجعلھا عليھم كسني يوسف إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 7657حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أذن ﷲ لشيء ما أذن لنبي ان يتغنى بالقرآن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7658حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي ھريرة قال أوصاني النبي صلى ﷲ
عليه و سلم بثالث لست بتاركھن في حضر وال سفر نوم على وتر وصيام ثالثة أيام من كل شھر وركعتي الضحى قال ثم
أوھم الحسن فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7659حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني زياد يعنى بن سعد ان ثابت بن عياض مولى عبد
الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع
مرات إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7659قال وأخبرني أيضا انه أخبره ھالل بن أسامة انه سمع أبا سلمة يخبر بذلك عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم
 - 7660حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر أنا بن جريج أخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد وقال
بن بكر أخبره أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان أحدكم نائما ثم استيقظ فأراد الوضوء فال
يضع يده في اإلناء حتى يصب على يده فإنه ال يدري أين باتت يده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7661حدثنا عبد حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج حدثني بن شھاب أخبرني عمر بن عبد العزيز ان عبد ﷲ بن
إبراھيم بن قارظ أخبره انه وجد أبا ھريرة يتوضأ على ظھر المسجد فقال أبو ھريرة إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتھا ألن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال توضؤوا مما مست النار إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبدﷲ بن إبراھيم فمن رجال مسلم
 - 7662حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يقاتلكم قوم ينتعلون الشعر وجوھھم كالمجان المطرقة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7663حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة وكانت صنما يعبدھا دوس في
الجاھلية بتبالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7664حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يذھب كسرى فال يكون كسرى بعده ويذھب قيصر فال يكون قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن
كنوزھما في سبيل ﷲ تعالى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7665حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده ليوشك ان ينزل فيكم بن مريم حكما عادال وإماما مقسطا يكسر الصليب ويقتل
الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ال يقبلھا أحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7666حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كيف بكم إذا نزل بكم بن مريم فأمكم أو قال امامكم منكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7667حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن حنظلة األسلمى انه سمع أبا ھريرة يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده ليھلن بن مريم من فج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيھما إسناده صحيح
على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حنظلة األسلمي فمن رجال مسلم
 - 7668حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يسب أحدكم الدھر فإن ﷲ ھو الدھر وال يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم ھو الرجل المسلم
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7669حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول ﷲ عز و جل يؤذيني بن آدم قال يقول يا خيبة الدھر فإني أنا الدھر أقلب ليله ونھاره فإن شئت
قبضتھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7670حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن الحرث بن مخلد عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الذي يأتي امرأته في دبرھا ال ينظر ﷲ إليه حسن رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 7671حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا سمعتم رجال يقول قد ھلك الناس فھو أھلكھم يقول ﷲ انه ھو ھالك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7672حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج وبن بكر عن بن جريج أخبرني بن شھاب عن عمر بن عبد
العزيز عن إبراھيم بن عبد ﷲ بن قارظ عن أبي ھريرة وعن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول إذا قلت لصاحبك انصت واإلمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت قال بن بكر في حديثه قال أخبرني بن
شھاب عن حديث عمر بن عبد العزيز عن إبراھيم بن عبد ﷲ بن قارظ عن أبي ھريرة وعن حديث سعيد بن المسيب عن أبي
ھريرة انه قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقوله ھذا الحديث له إسنادان  :اإلسناد األول صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراھيم بن قارظ فمن رجال مسلم واإلسناد الثاني على شرط الشيخين
 - 7673حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج أخبرني العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن
أبي عبد ﷲ إسحاق انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تطلع الشمس وال تغرب على يوم أفضل
من يوم الجمعة وما من دابة اال تفزع ليوم الجمعة اال ھذين الثقلين من الجن واألنس على كل باب من أبواب المسجد ملكان
يكتبان األول فاألول فكرجل قدم بدنه وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طائرا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد اإلمام
طويت الصحف إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير العالء بن عبد الرحمن
 - 7674حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج حدثني العباس عن محمد بن مسلمة األنصاري عن أبي سعيد
الخدري وأبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان في الجمعة ساعة ال يوافقھا عبد مسلم يسأل ﷲ عز و جل
فيھا اال أعطاه إياه وھى بعد العصر صحيح بشواھده وھذا إسناد ضعيف
 - 7675حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج حدثني سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من غسلھا الغسل ومن حملھا الوضوء رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح
فمن رجال مسلم لكن اختلف في رفعه ووقفه ...
* وقد اختلف أھل العلم فيه فمنھم من صحح وقفه كالبخاري وأبي حاتم والبيھقي والرافعي ومنھم من صحح رفعه كالترمذي
وابن حزم وابن حبان والذھبي وابن حجر  .وقال أحمد وعلي بن المديني  :ال يصح في ھذا الباب شيئ وبنحوه قال محمد بن
يحيى الذھلي وابن المنذر وضعفه النووي وقال الشافعي  :إن صح قلت به
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*  ...ويؤيد قول من حمله على االستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد ﷲ المخرمي من تاريخه  424 / 5من
طريق عبد ﷲ بن أحمد قال  :قال لي أبي  :كتبت حديث عبيد ﷲ عن نافع عن ابن عمر  :كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل
ومنا من ال يغتسل ؟ قال  :قلت  :ال قال  :في ذلك الجانب شاب يقال له  :محمد بن عبد ﷲ يحدث به عن أبي ھشام المخزومي
عن وھيب فاكتبه عنه  .وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص
 - 7676حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج أخبرني الحرث بن عبد المطلب وقال بن بكر بن
عبد الملك ان نافع بن جبير أخبره ان أبا ھريرة أخبره أنه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من صلى على جنازة
فاتبعھا فله قيراطان مثلي أحد ومن صلى ولم يتبعھا فله قيراط مثل أحد قال بن بكر القيراط مثل أحد صحيح رجاله ثقات
رجال الشيخين غير الحارث بن عبد المطلب
 - 7677حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني ھشام بن عروة عن وھب بن كيسان عن محمد بن
عمرو انه أخبره ان سلمة بن األزرق كان جالسا مع عبد ﷲ بن عمر بالسوق فمر بجنازة يبكى عليھا فعاب ذلك عبد ﷲ بن
عمر فانتھرھن فقال له سلمة بن األزرق ال تقل ذلك فأشھد على أبي ھريرة لسمعته يقول وتوفيت امرأة من كنائن مروان
وشھدھا وأمر مروان بالنساء الالتي يبكين فجعل يطردن فقال أبو ھريرة دعھن يا أبا عبد الملك فإنه مر على النبي صلى ﷲ
عليه و سلم بجنازة يبكى عليھا وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب فانتھر عمر الالتي يبكين مع الجنازة فقال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم دعھن يا بن الخطاب فإن النفس مصابة وإن العين دامعة وإن العھد حديث قال أنت سمعته قال نعم قال فا
ورسوله أعلم إسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلمة بن األزرق
 - 7678حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج وبن بكر قال أنا بن جريج حدثني بن شھاب عن حميد بن عبد
الرحمن ان أبا ھريرة حدثه ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم أمر رجال أفطر في رمضان ان يعتق رقبة أو يصوم شھرين أو
يطعم ستين مسكينا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7679حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع
أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل عمل بن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا أجزى به والصيام جنة وإذا
كان يوم صوم أحدكم فال يرفث يومئذ وال يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم مرتين والذي نفس محمد بيده
لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحھما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه عز
و جل فرح بصيامه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7680حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج أخبرني بن شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي ھريرة أنه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يأتي أحدكم الشيطان وھو في صالته فيلبس عليه حتى ال يدرى
كم صلى فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وھو جالس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7681حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار انه بينما
ھو جالس مع نافع بن جبير إذ مر بھما أبو عبد ﷲ ختن زيد بن الريان وقال بن بكر بن الزبان فدعاه نافع فقال سمعت أبا
ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة مع اإلمام أفضل من خمسة وعشرين صالة يصليھا وحده إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن عطاء فمن رجال مسلم
 - 7682حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق وبن بكر قاال أنا بن جريج أخبرني عطاء أنه سمع أبا ھريرة يخبرھم في
كل صالة يقرأ فما أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم قال بن بكر في كل صالة
قرآن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7683حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال ال أعلمه
اال عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكال إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7684حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبھا فإن رضيھا أخذھا وإال ردھا ورد معھا صاعا من تمر إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7685حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا ھريرة يقول
قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فال يحفلھا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7686حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يبيع حاضر لباد وال تناجشوا وال يزيد الرجل على بيع أخيه وال يخطب على خطبته وال تسأل امرأة
طالق أختھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7687حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من وسع على مكروب كربة في الدنيا وسع ﷲ عليه كربة في اآلخرة ومن ستر عورة مسلم في
الدنيا ستر ﷲ عورته في اآلخرة وﷲ في عون المرء ما كان في عون أخيه صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين
غير محمد بن واسع فمن رجال مسلم
 - 7688حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن عبد الرحمن بن ھرمز عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره ثم يقول أبو ھريرة مالي أراكم معرضين
وﷲ ألرمين بھا بين أكتافكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7689حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال اقتتلت امرأتان
من ھذيل فرمت إحداھما األخرى بحجر فأصابت بطنھا فقتلتھا وألقت جنينا فقضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بديتھا على
العاقلة وفي جنينھا غرة عبد أو أمة فقال قائل كيف يعقل من ال أكل وال شرب وال نطق وال استھل فمثل ذلك يطل فقال النبي
صلى ﷲ عليه و سلم كما زعم أبو ھريرة ھذا من إخوان الكھان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7690حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس والجبار الھدر إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7691حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن األعرج قال قال أبو ھريرة إنكم تقولون أكثر
أبو ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وﷲ الموعد أنكم تقولون ما بال المھاجرين ال يحدثون عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم بھذه األحاديث وما بال األنصار ال يحدثون بھذه األحاديث وان أصحابي من المھاجرين كانت تشغلھم صفقاتھم في
األسواق وان أصحابي من األنصار كانت تشغلھم أرضوھم والقيام عليھا وإني كنت امرأ معتكفا وكنت أكثر مجالسة رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وان النبي صلى ﷲ عليه و سلم حدثنا يوما فقال من يبسط ثوبه حتى
أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه فإنه ليس ينسى شيئا سمعه منى أبدا فبسطت ثوبي أو قال نمرتي ثم قبضته إلى فوﷲ ما نسيت
شيئا سمعته منه وأيم ﷲ لوال آية في كتاب ﷲ ما حدثتكم بشيء أبدا ثم تال } إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والھدى {
اآلية كلھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7692حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نحن اآلخرون األولون يوم القيامة نحن أول الناس دخوال الجنة بيد أنھم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه
من بعدھم فھدانا ﷲ لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فھذا اليوم الذي ھدانا ﷲ له والناس لنا فيه تبع غدا لليھود وبعد غد
للنصارى إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7693حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة وعن ھمام بن منبه عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أنھم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه
من بعدھم فھذا يومھم الذي فرض عليھم فاختلفوا فيه فھدانا ﷲ له فھم لنا فيه تبع فاليھود غدا والنصارى بعد غد إسناداه
صحيحان على شرط الشيخين
 - 7694حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ما من مولود اال الشيطان يمسه حين يولد فيستھل صارخا من مسة الشيطان إياه اال مريم وابنھا ثم يقول أبو
ھريرة اقرؤوا ان شئتم } وإني أعيذھا بك وذريتھا من الشيطان الرجيم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7695حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب قال كان أبو ھريرة يحدث أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال خير نساء ركبن اإلبل صلح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده قال
أبو ھريرة ولم تركب مريم بعيرا قط إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7696حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي ھريرة قال قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه يعنى األمعاء في النار وھو أول من سيب السوائب صحيح وھذا إسناد رجاله
ثقات رجال الشيخين إال أن الزھري لم يسمع من أبي ھريرة فھو منقطع
 - 7697حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن أبي عروة معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربھا قبل منه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7698حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يھودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البھيمة ھل تحسون فيھا من
جدعاء ثم يقول واقرؤوا ان شئتم } فطرة ﷲ التي فطر الناس عليھا ال تبديل لخلق ﷲ { إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7699حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن رجل من بنى غفار عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لقد أعذر ﷲ إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة لقد أعذر ﷲ لقد أعذر ﷲ إليه
صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذي من بني غفار
 - 7700حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري قال أخبرني القاسم بن محمد قال اجتمع أبو ھريرة
وكعب فجعل أبو ھريرة يحدث كعبا عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وكعب يحدث أبا ھريرة عن الكتب قال أبو ھريرة قال
النبي صلى ﷲ عليه و سلم لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7701حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال سليمان بن داود ألطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة منھن غالما يقاتل في سبيل ﷲ قال ونسي ان يقول
ان شاء ﷲ فأطاف بھن قال فلم تلد منھن اال واحدة نصف إنسان فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو قال ان شاء ﷲ لم
يحنث وكان دركا لحاجته رجاله ثقات رجال الشيخين و أخرجه البخاري  5242ومسلم 1654
 - 7702حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ان ﷲ تعالى قال ال يقل أحدكم يا خيبة الدھر فإني أنا الدھر أقلب ليله ونھاره فإذا شئت قبضتھما إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 7703حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي ھريرة قال قال
الناس يا رسول ﷲ ھل نرى ربنا يوم القيامة فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ھل تضارون في الشمس ليس دونھا سحاب
قالوا ال يا رسول ﷲ فقال ھل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فقالوا ال يا رسول ﷲ قال فإنكم ترونه يوم القيامة
كذلك يجمع ﷲ الناس فيقول من كان يعبد شيئا فيتبعه فيتبع من كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من
كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى ھذه األمة فيھا منافقوھا فيأتيھم ﷲ عز و جل في غير الصورة التي تعرفون فيقول أنا
ربكم فيقولون نعوذ با منك ھذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه قال فيأتيھم ﷲ عز و جل في الصورة التي
يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه قال ويضرب جسر على جھنم قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم فأكون أول
من يجيز ودعوى الرسل يومئذ اللھم سلم سلم وبھا كالليب مثل شوك السعدان ھل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم يا رسول ﷲ
قال فإنھا مثل شوك السعدان غير انه ال يعلم قدر عظمھا اال ﷲ تعالى فتخطف الناس بأعمالھم فمنھم الموبق بعمله ومنھم
المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ ﷲ عز و جل من القضاء بين العباد وأراد ان يخرج من النار من أراد ان يرحم ممن كان
يشھد أن ال إله اال ﷲ أمر المالئكة أن يخرجوھم فيعرفونھم بعالمة آثار السجود وحرم ﷲ على النار أن تأكل من بن آدم أثر
السجود فيخرجونھم قد امتحشوا فيصب عليھم من ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل يقبل
بوجھه إلى النار فيقول أي رب قد قشبني ريحھا واحرقني ذكاؤھا فاصرف وجھي عن النار فال يزال يدعوا ﷲ حتى يقول
فلعلي ان أعطيتك ذلك ان تسألني غيره فيقول ال وعزتك ال أسألك غيره فيصرف وجھه عن النار فيقول بعد ذلك يا رب قربني
إلى باب الجنة فيقول أو ليس قد زعمت ان ال تسألني غيره ويلك يا بن آدم ما أغدرك فال يزال يدعوا حتى يقول فلعلي ان
أعطيتك ذلك ان تسألني غيره فيقول ال وعزتك ال أسألك غيره ويعطى من عھوده ومواثيقه ان ال يسأل غيره فيقربه إلى باب
الجنة فإذا دنا منھا انفھقت له الجنة فإذا رأى ما فيھا من الحبرة والسرور سكت ما شاء ﷲ ان يسكت ثم يقول يا رب أدخلني
الجنة فيقول أو ليس قد زعمت ان ال تسأل غيره وقد أعطيت عھودك ومواثيقك ان ال تسألني غيره فيقول يا رب ال تجعلنى
أشقى خلقك فال يزال يدعوا ﷲ حتى يضحك ﷲ فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيھا فإذا أدخل قيل له تمن من كذا فيتمنى ثم
يقال تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به األماني فيقال له ھذا لك ومثله معه قال وأبو سعيد جالس مع أبي ھريرة وال يغير
عليه شيئا من قوله حتى إذا انتھى إلى قوله ھذا لك ومثله معه قال أبو سعيد سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول ھذا لك
وعشرة أمثاله معه قال أبو ھريرة حفظت مثله معه قال أبو ھريرة وذلك الرجل آخر أھل الجنة دخوال الجنة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7704حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يا رب مالي ال يدخلني اال فقراء الناس وسقطھم وقالت النار مالي ال يدخلني اال
الجبارون والمتكبرون فقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة
منكما ملؤھا فأما الجنة فإن ﷲ ينشئ لھا ما يشاء وأما النار فيلقون فيھا } وتقول ھل من مزيد { حتى يضع قدمه فيھا فھنالك
تمتلئ ويزوى بعضھا إلى بعض وتقول قط قط قط إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7705حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه
باللمم مما قال أبو ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل كتب على بن آدم حظه من الزنا أدركه ال محالة
وزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتھى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7706حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما من رجل ال يؤدى زكاة ماله اال جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بھا جبينه وجبھته وظھره
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تطؤه بأخفافھا حسبته قال وتعضه بأفواھھا يرد أولھا عن آخرھا حتى يقضى بين الناس
ثم يرى سبيله وان كانت غنما فكمثل ذلك اال انھا تنطحه بقرونھا وتطؤه بأظالفھا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
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 - 7707حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال قال معمر أخبرني الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من مات له ثالثة لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار اال تحلة القسم يعنى الورود إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7708حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال اشتكت النار إلى ربھا فقالت رب أكل بعضي بعضا فنفسني فأذن لھا في كل عام بنفسين فاشد ما
تجدون من البرد من زمھرير جھنم وأشد ما تجدون من الحر من حر جھنم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7709حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا ھشام بن حسان عن محمد قال سمعت أبا ھريرة قال لما نزلت إذا جاء
نصر ﷲ والفتح قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم أتاكم أھل اليمن ھم أرق قلوبا اإليمان يمان الفقه يمان الحكمة يمانيه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7710حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري وكان معمر يقول عن أبي ھريرة ثم قال بعد عن
األعرج عن أبي ھريرة في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غنى صاع من تمر أو نصف
صاع من قمح قال معمر وبلغني أن الزھري كان يرويه إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجاله ثقات رجال الشيخين وھو
موقوف
* قال أحمد شاكر  :وقد بين عبد الرزاق أن معمرا كان يحدث به أوال عن الزھري عن أبي ھريرة مباشرة موقوفا فيكون
منقطعا وأنه وصله بعد ذلك إذ تذكر أنه سمعه من الزھري عن األعرج عن أبي ھريرة فصح اإلسناد واتصل أما رفعه فلم
يثبت ألن معمرا لم يسمعه من الزھري مرفوعا بل بلغه عنه أنه كان يرويه إلى النبي ) صلى ﷲ عليه و سلم ( أي يسنده إليه
ويرفعه فالذي أبلغ معمرا ھذا ال نعرف من ھو
 - 7711حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا إسرائيل عن سماك عن أبي الربيع عن أبي ھريرة قال عھد إلى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم في ثالث ال أدعھن أبدا ال أنام اال على وتر وفي صالة الضحى وصيام ثالثة أيام من كل شھر صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 7712حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا صنع ألحدكم خادمه طعامه ثم جاء به قد ولى حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام
مشفوفا قليال فليضع في يده أكلة أو أكلتين إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7713حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد ﷲ بن عامر قال سمعت أبا
ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تحاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع أحدكم على بيع
أخيه وكونوا عباد ﷲ إخوانا المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره التقوى ھھنا وأشار بيده إلى صدره ثالث مرات
حسب امرئ مسلم من الشر ان يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إسناده جيد
 - 7714حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم تسموا بي وال تكنوا بكنيتي أنا أبو القاسم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7715حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اال أدلكم على ما يكفر ﷲ به الخطايا ويرفع به الدرجات الخطا إلى المساجد وإسباغ الوضوء عند
المكاره وانتظار الصالة بعد الصالة فذلك الرباط إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7716حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن بن شھاب عن أبي إدريس الخوالني عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا توضأ أحدكم فليستنثر وإذا استجمر فليوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7717حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق حدثني معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ وتر يحب الوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7718حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ھمام بن منبه أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ان ﷲ وتر يحب الوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7719حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم صالة في مسجدي ھذا خير من ألف صالة في غيره من المساجد اال المسجد الحرام إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7720حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عطاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي
ھريرة أو عن عائشة أنھا قالت قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة في مسجدي خير من ألف صالة فيما سواه من
المساجد اال المسجد الحرام صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 7721قال حدثنا على بن إسحاق حدثناه عبد ﷲ ثنا بن جريج فذكر حديثا قال وأخبرني عطاء أن أبا سلمة أخبره عن أبي
ھريرة عن عائشة فذكره ولم يشك صحيح
 - 7722حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تشد الرحال اال لثالثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي ھذا والمسجد األقصى إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7723حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي ھريرة قال مر النبي
صلى ﷲ عليه و سلم برجل يسوق بدنه قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم اركبھا قال انھا بدنة قال اركبھا قال أبو ھريرة فلقد
رأيته يساير النبي صلى ﷲ عليه و سلم وفي عنقھا نعل إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 7724حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا مالك عن سمى عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول الستھموا عليھما ولو يعلمون ما في التھجير الستبقوا إليه ولو
يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوھما ولو حبوا فقلت لمالك أما يكره أن يقول العتمة قال ھكذا قال الذي حدثني إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7725حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج أخبرني عطاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي
ھريرة أو عن عائشة أنھا قالت قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة في مسجدي خير من ألف صالة فيما سواه من
المساجد اال المسجد األقصى إسناده ضعيف وسبق بھذا السند بلفظ " إال المسجد الحرام " وھو اللفظ الثابت عن أبي ھريرة
من طرق
 - 7726حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق أخبرنا عبد ﷲ أخبرنا بن جريج فذكر حديثا قال وأخبرني عطاء أن أبا
سلمة أخبره عن أبي ھريرة وعن عائشة فذكره ولم يشك إسناده ضعيف
 - 7727حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم خير الصدقة ما كان عن ظھر غنى وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى قلت أليوب ما عن ظھر
غنى قال عن فضل غناك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7728حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن أشعث بن عبد ﷲ عن شھر بن حوشب عن أبي
ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الرجل ليعمل بعمل أھل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم
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له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل أھل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة
قال ثم يقول أبو ھريرة واقرؤوا ان شئتم } تلك حدود ﷲ { إلى قوله } فله عذاب مھين إسناده ضعيف آفته شھر بن حوشب
فإنه قد انفرد به وقد ضعفه غير واحد
* زيادة " عن أيوب " في اإلسناد خطأ فلتحذف ) ذكره األرناؤوط (
 - 7729حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ھمام قال سمعت أبا ھريرة يقول قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه
و سلم إذا استلجج أحدكم باليمين في أھله فإنه إثم له عند ﷲ من الكفارة التي أمر بھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7730حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن سفيان عن داود عن شيخ عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول يأتي عليكم زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور
إسناده ضعيف
 - 7731حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرني أبي أنا ميناء عن أبي ھريرة قال كنت جالسا عند النبي صلى ﷲ
عليه و سلم فجاء رجل فقال يا رسول ﷲ العن حمير فأعرض عنه ثم جاءه من ناحية أخرى فأعرض عنه وھو يقول العن
حمير فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رحم ﷲ حميرا أفواھھم سالم وأيديھم طعام أھل أمن وإيمان إسناده ضعيف جدا
 - 7732حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7733حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا المثنى بن الصباح أخبرني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن
أبي ھريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ انى أكون في الرمل أربعة أشھر أو خمسة
أشھر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب فما ترى قال عليك بالتراب حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 7734حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا ھشام عن محمد قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا قام أحدكم من الليل فليستفتح صالته بركعتين خفيفتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7735حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم
يقول من دعي فليجب فإن كان مفطرا أكل وان كان صائما فليصل وليدع لھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7736حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال الفأرة ممسوخة بآية انه يقرب لھا
لبن اللقاح فال تذوقه ويقرب لھا لبن الغنم فتشربه أو قال فتأكله فقال له كعب أشيء سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال أفنزلت التوراة علي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7737حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال فرع وال عتيرة والفرع أول النتاج كان ينتج لھم فيذبحونه إسناده على شرط الشيخين وأخرجه
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 - 7738حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7739حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا ھريرة يقول
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الخمر من ھاتين الشجرتين النخلة والعنبة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير أبي كثير فمن رجال مسلم
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 - 7740حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب ان أبا ھريرة قال حرم رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ما بين البتي المدينة قال أبو ھريرة فلو وجدت الظباء ما بين البتيھا ما ذكرتھا وجعل حول المدينة أثنى
عشر ميال حمى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7741حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عمرو بن حريث عن بن عمارة أنه سمع القراظ وكان
من أصحاب أبي ھريرة يزعم أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أراد أھلھا بسوء يعنى المدينة
أذابه ﷲ كما يذوب الملح في الماء إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن يحيى فمن
رجال مسلم
 - 7742حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من كان له مال فلم يؤد حقه جعل يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه حتى يضع في فيه فال يزال
يقضمھا حتى يقضى بين العباد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7743حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وبن جريج عن إسماعيل بن أمية عن مكحول عن عراك بن مالك
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ليس على المؤمن في عبده وال فرسه صدقة صحيح رجاله ثقات رجال
الشيخين غير مكحول فمن رجال مسلم
 - 7744حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر أخبرني محمد بن زياد انه سمع أبا ھريرة يقول كنا عند رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو يقسم تمرا من تمر الصدقة والحسن بن على في حجره فلما فرغ حمله النبي صلى ﷲ عليه و
سلم على عاتقه فسال لعابه على النبي صلى ﷲ عليه و سلم فرفع النبي صلى ﷲ عليه و سلم رأسه فإذا تمرة في فيه فادخل
النبي صلى ﷲ عليه و سلم يده فانتزعھا منه ثم قال أما علمت ان الصدقة ال تحل آلل محمد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7745حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال تستأمر الثيب وتستأذن البكر قالوا وما أذنھا يا رسول ﷲ قال تسكت إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7746حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن بن المسيب كذا قال عن أبي ھريرة قال جاء
وذكر حديث الفزاري عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ولدت امرأتي غالما أسود وھو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألك إبل قال نعم قال ما ألوانھا قال حمر قال أفيھا أورق قال نعم فيھا ذود ورق قال مم ذاك
ترى قال ما أدري لعله ان يكون نزعھا عرق قال وھذا لعله ان يكون نزعه عرق ولم يرخص له في االنتفاء منه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7747حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري ثنا رجل من مزينة ونحن عند بن المسيب ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم رجم يھوديا ويھودية صحيح لغيره
 - 7748حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 7749حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب وأبي سلمة عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال الولد للفراش وللعاھر الحجر إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7750حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا بن جريج ومالك عن بن شھاب عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال
سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا قلت لصاحبك واإلمام يخطب أنصت فقد لغوت إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7751قال بن جريج وأخبرني بن شھاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراھيم بن عبد ﷲ بن قارظ عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7752حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7753حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري أخبرني األغر أبو عبد ﷲ صاحب أبي ھريرة عن
أبي ھريرة قال إذا كان يوم الجمعة جلست المالئكة على أبواب المسجد يكتبون كل من جاء إلى الجمعة فإذا خرج اإلمام
طوت المالئكة الصحف ودخلت تسمع الذكر قال وقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم المھجر إلى الجمعة كالمھدي بدنة ثم
كالمھدي بقرة ثم كالمھدي شاة ثم كالمھدي دجاجة ثم كالمھدي حسبته قال بيضة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7754حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا على بن إسحاق أنا عبد ﷲ أنا يونس عن الزھري قال وأخبرني أبو عبد ﷲ األغر أنه
سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب فذكره ولم يشك في البيضة
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7755حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أخبرني بن أبي ذئب عن الزھري عن أبي عبد ﷲ األغر نحوه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7756حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم وھو على المنبر يقول ان في الجمعة ساعة وأشار بكفه كأنه يقللھا ال يوافقھا عبد مسلم يسأل ﷲ شيئا اال
أعطاه إياه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7757حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل يقال له أبو إسحاق عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من غسل ميتا فليغتسل إسناده ضعيف لجھالة أبي إسحاق
 - 7758حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بنى ليث عن أبي إسحاق انه سمع
أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من غسل ميتا فليغتسل إسناده ضعيف
 - 7759حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال ال أعلمه اال رفع
الحديث قال أسرعوا بجنائزكم فإن كانت صالحة عجلتموھا إلى الخير وان كانت طالحة استرحتم منھا ووضعتموھا عن
رقابكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7760حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق أنا عبد ﷲ بن المبارك أنا بن أبي حفصة عن الزھري عن سعيد بن
المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكر معناه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7761حدثنا عبد ﷲ قال أبي وخالفھما يونس وقال حدثني أبو أمامة بن سھل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7761حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن إسحاق عن بن المبارك عن يونس عن الزھري عن أبي أمامة
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 - 7762حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرھا حتى توضع في اللحد فله قيراطان والقيراطان مثل
الجبلين العظيمين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7763حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي
ھريرة قال نعى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم النجاشي ألصحابه وھو بالمدينة فصفوا خلفه وصلى عليه وكبر أربعا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7764حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أبي أيوب عن بن سيرين ان أبا ھريرة كان يسجد فيھا قال أبو
ھريرة ورأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يسجد فيھا يعنى إذا السماء انشقت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7765حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب وأبي سلمة أو عن أحدھما عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا رأيتم الھالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثالثين
يوما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7766حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يتعجل شھر رمضان بصوم يوم أو يومين اال رجل كان يصوم صياما فيأتي ذلك على
صيامه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7767حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن أبي أنيس عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا دخل شھر رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جھنم وسلسلت الشياطين إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7768حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب حدثني بن أبي أنيس ان أباه حدثه أنه سمع أبا
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جھنم وسلسلت
الشياطين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7769قال أبي وحدثناه يعقوب حدثني أبي عن بن إسحاق قال ذكر ان بن شھاب قال حدثني بن أبي أنيس انه سمع أبا
ھريرة ولم يقل عن أبيه فذكر الحديث صحيح وھذا إسناد ضعيف النقطاعه
 - 7770حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثناه عتاب ثنا عبد ﷲ ثنا يونس عن الزھري قال ثنا بن أبي أنيس فذكره إسناده صحيح
 - 7771حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن عروة عن عائشة وعن بن المسيب عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حتى قبضه ﷲ عز و جل إسناداه
صحيحان على شرط الشيخين
 - 7772حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ھريرة
ان رجال جاء إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ھلكت يا رسول ﷲ قال وما ذاك قال واقعت أھلي في رمضان فقال النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أتجد رقبة قال ال قال أتستطيع أن تصوم شھرين متتابعين قال ال يا رسول ﷲ قال أفال تطعم ستين مسكينا
قال ال أجد يا رسول ﷲ قال فأتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم بعرق والعرق المكتل فيه تمر قال اذھب فتصدق بھا فقال على
أفقر منى والذي بعثك بالحق ما بين البتيھا أھل بيت أحوج إليه منا فضحك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم قال اذھب به
إلى أھلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7773حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تواصلوا قالوا يا رسول ﷲ انك تواصل قال انى لست مثلكم انى أبيت يطعمني ربي ويسقيني قال فلم
ينتھوا عن الوصال فواصل بھم النبي صلى ﷲ عليه و سلم يومين وليلتين ثم رأوا الھالل فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم لو
تأخر الھالل لزدتكم كالمنكل بھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7774حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وعبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرھم بعزيمة فيقول من قام رمضان
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7775حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وعبد األعلى عن معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل كل عمل بن آدم له اال الصيام الصيام لي وأنا أجزى به
ولخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7776قال الزھري وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حين أسرى به
لقيت موسى عليه السالم فنعته قال رجل قال حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى عليه
السالم فنعته صلى ﷲ عليه و سلم فقال ربعة أحمر كأنه أخرج من ديماس يعنى حماما قال ورأيت إبراھيم عليه السالم فأنا
أشبه ولده به قال فأتيت بإناءين أحدھما فيه لبن وفي اآلخر خمر فقال لي خذ أيھما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي ھديت
الفطرة وأصبت الفطرة أما أنك لو أخذت الخمر غوت أمتك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7777حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال سمعت ھشام بن حسان يحدث عن محمد بن سيرين قال كنت عند أبي
ھريرة فسأله رجل عن شيء لم أدر ما ھو قال فقال أبو ھريرة ﷲ أكبر سأل عنھا اثنان وھذا الثالث سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول ان رجاال سترتفع بھم المسألة حتى يقولوا ﷲ خلق الخلق فمن خلقه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7778حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ويل للعقب من النار إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي
صالح فمن رجال مسلم
 - 7779حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ينزل ربنا عز و جل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل األول فيقول أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا
الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يستغفرنى فأغفر له فال يزال كذلك إلى الفجر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7780حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إني ألستغفر ﷲ في اليوم أكثر من سبعين مرة وأتوب إليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7781حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن سعيد بن إبراھيم ثنا عمر بن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أتى منكم الصالة فليأتھا بوقار وسكينة فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه صحيح
وھذا إسناد حسن في المتابعات
 - 7782حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كل مولود ولد على الفطرة فأبواه يھودانه وينصرانه مثل االنعام تنتج صحاحا
فتكوى آذانھا إسناده صحيح
* في طبعة األرناؤوط  " :فيبتكون آذانھا "
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 - 7783حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد حدثني رباح عن معمر عن الزھري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ستكون فتن القاعد فيھا خير من القائم والقائم خير من الماشي
والماشي خير من الساعي ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به إسناده صحيح
 - 7784حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال تكون فتنة رفعة
قال من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به إسناده صحيح على شرط الشيخين لكنه موقوف
 - 7785حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال من
أدرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد أدركھا يروى ذلك عن بن عباس عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركھا إسناده صحيح
 - 7786حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزھري أخبرني عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عتبة
ان أبا ھريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دعوه فاھريقوا على
بوله سجل ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين إسناده صحيح
 - 7787حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون ثنا بن وھب أخبرني يونس عن بن شھاب حدثني عبيد ﷲ بن عبد ﷲ ان أبا
ھريرة أخبره ان أعرابيا بال في المسجد فذكر معناه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7788حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن
عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال كل خطوة يخطوھا إلى الصالة يكتب له بھا حسنة ويمحى عنه بھا
سيئة إسناده صحيح
 - 7789حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزھري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ان
أبا ھريرة قال قام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إلى الصالة وقمنا معه فقال أعرابي وھو في الصالة اللھم ارحمني ومحمدا
وال ترحم معنا أحدا فلما سلم النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لألعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة ﷲ إسناده صحيح
 - 7790حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم ثنا رباح عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ان الشيطان يأتي أحدكم في صالته فال يدرى ان زاد أم نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين
إسناده صحيح
 - 7791حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزھري قال أخبرني أبو سلمة عن أبي ھريرة
قال أقيمت الصالة وصف الناس صفوفھم للصالة وخرج علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من بيته فأقبل يمشى حتى قام
في مصاله ثم ذكر انه لم يغتسل فقال للناس مكانكم فرجع إلى بيته قال فخرج علينا ونحن صفوف فقام في الصالة ينطف رأسه
قد اغتسل إسناده صحيح
 - 7792حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزھري عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
ومحمد بن زياد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فقد ولى حره ومشقته
ودخانه ومؤنته فليجلسه معه فإن أبى فليناوله أكلة في يده رواه أحمد ھنا بإسنادين :
األول  :منقطع  . .لكن سبق متصال
والثاني  :متصل وھو صحيح على شرط الشيخين
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 - 7793حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن رجل من بنى غفار انه سمع سعيدا المقبري
يحدث عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر حسن وھذا إسناد ضعيف
إلبھام الرجل من بني غفار
 - 7794حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي ھريرة قال دعا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم بالبركة في السحور والثريد إسناده ضعيف
 - 7795حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن رجل عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم لو يعلم الذي يشرب وھو قائم ما في بطنه الستقاءه صحيح وھذا إسناد ضعيف إلبھام الراوي عن أبي ھريرة
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7796حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم كمثل حديث الزھري إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7797حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فھو أحق به إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7798حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن عبيد ﷲ بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام أحدكم من الليل ثم رجع إلى فراشه فلينفض فراشه
بداخلة إزاره فإنه ال يدري ما خلفه بعد ثم ليقل باسمك اللھم وضعت جنبي وباسمك أرفعه اللھم ان أمسكت نفسي فاغفر لھا
وان أرسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به الصالحين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7799حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن محمد بن زياد سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى وليخلعھما جميعا ولينعلھما جميعا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7800حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم خمس من الفطرة االستحداد والختان وقص الشارب ونتف اإلبط وتقليم األظفار إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7801حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مثل المؤمن كمثل الزرع ال يزال الريح تفيئه وال يزال المؤمن يصيبه بالء ومثل المنافق كمثل شجرة
األرزة ال تھتز حتى تستحصد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7802حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب ان أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم فال يدخل يده في إنائه أو قال في وضوئه حتى يغسلھا ثالث مرات فإنه ال يدري أين
باتت يده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7803حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن محمد بن زياد قال رأيت أبا ھريرة مر بقوم يتوضؤون من
مطھرة فقال أحسنوا الوضوء يرحمكم ﷲ ألم تسمعوا ما قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ويل لألعقاب من النار إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 7804حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير أراه قال عن ضمضم عن أبي ھريرة قال
أمرنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان نقتل األسودين في الصالة العقرب والحية وقال عبد الرزاق ھكذا حدثنا ما ال أحصى
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم
 - 7805حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اإلمام ضامن والمؤذن امين اللھم ارشد األئمة واغفر للمؤذنين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7806حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري قال سمعت بن أكيمة يحدث عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى صالة جھر فيھا بالقراءة ثم أقبل على الناس بعد ما سلم فقال ھل قرأ منكم أحد معي آنفا
قالوا نعم يا رسول ﷲ قال انى أقول مالي أنازع القرآن فانتھى الناس عن القراءة مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فيما
يجھر به من القراءة حين سمعوا ذلك من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن
أكيمة
 - 7807حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال صلى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم الظھر أو العصر فسلم في الركعتين ثم انصرف فخرج سرعان الناس فقالوا خففت الصالة فقال ذو
الشمالين أخففت الصالة أم نسيت فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ما يقول ذو اليدين قالوا صدق فصلى بھم الركعتين اللتين
ترك ثم سجد سجدتين وھو جالس بعد ما سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7808حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة إسناده
صحيح
 - 7809حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنا معمر وعبد األعلى بن عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي
سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يأتي أحدكم الشيطان فيلبس عليه في صالته فال يدرى أزاد أم
نقص فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وھو جالس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7810حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزھري حدثني سعيد بن المسيب عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان في الجمعة ساعة ال يوافقھا عبد مسلم يسأل ﷲ فيھا شيئا اال أعطاه إياه
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7811حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح ثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان في الجمعة ساعة ال يوافقھا عبد مسلم يسأل ﷲ فيھا شيئا اال أعطاه إياه إسناده صحيح
 - 7812حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح ثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن تلقى األجالب فمن تلقى واشترى فصاحبه بالخيار إذا ھبط السوق إسناده صحيح
 - 7813حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزھري أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا ھريرة
قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول قاتل ﷲ اليھود اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد إسناده صحيح
 - 7814حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا جعفر يعني بن برقان قال سمعت يزيد أنا األصم عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل ال ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم
وأعمالكم إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 7815حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج أخبرني بن شھاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد
الرحمن بن عوف عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال العجماء جرحھا جبار والبئر جبار والمعدن جبار
وفي الركاز الخمس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7816حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر ثنا بن جريج أخبرني بن شھاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد
الرحمن عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة فإن شدة الحر من فيح جھنم
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7817حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر ثنا بن جريج أخبرني بن شھاب عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ان
أبا ھريرة حدث أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سئل أيصلى الرجل في الثوب الواحد فقال ألكلكم ثوبان إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7818حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قاال أنا بن جريج أخبرني بن شھاب حدثني سعيد بن المسيب
أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ولم يرفعه عبد الرزاق قاتل ﷲ اليھود والنصارى اتخذوا قبور
أنبيائھم مساجد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7819حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قاال أنا بن جريج وقال عبد الرزاق في حديثه أخبرني بن
شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لم يأذن ﷲ لشيء ما أذن
لمن قال عبد الرزاق لمن يتغنى بالقرآن قال صاحب له زاد فيما يجھر به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7820حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا بن جريج أخبرني بن شھاب قال سمعت بن أكيمة يقول قال أبو ھريرة
صلى بنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة يجھر فيھا ثم سلم فأقبل على الناس فقال ھل قرأ معي أحد آنفا قالوا نعم يا
رسول ﷲ قال انى أقول مالي أنازع القرآن إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7821حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر ثنا بن جريج أخبرني عطاء أنه سمع أبا ھريرة وھو يخبرھم قال وفي
كل صالة قرآن فما أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7822حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو قال أبو إسحاق الفزاري قال األوزاعي عن الزھري عن بن المسيب
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 7823حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال بن جريج قال أخبرني العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب
مولى ھشام بن زھرة أخبره أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صلى صالة لم يقرأ فيھا بأم
القرآن فھي خداج ھي خداج غير تمام قال بن السائب ألبي ھريرة انى أكون أحيانا وراء اإلمام قال أبو السائب فغمز أبو
ھريرة ذراعي فقال يا فارسي اقرأھا في نفسك انى سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول قال ﷲ عز و جل قسمت
الصالة بيني وبين عبدي نصفين فنصفھا لي ونصفھا لعبدي ولعبدي ما سأل قال أبو ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم اقرؤوا يقول فيقول العبد } الحمد رب العالمين { فيقول ﷲ حمدني عبدي ويقول العبد } الرحمن الرحيم { فيقول ﷲ
أثنى على عبدي فيقول العبد } مالك يوم الدين { فيقول ﷲ مجدني عبدي وقال ھذه بيني وبين عبدي يقول العبد } إياك نعبد
وإياك نستعين { قال أجدھا لعبدي ولعبدي ما سأل قال يقول عبدي } اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليھم غير
المغضوب عليھم وال الضالين { يقول ﷲ عز و جل ھذا لعبدي ولعبدي ما سأل إسناده صحيح على شرط مسلم رجال ثقات
رجال الشسخين غير عبدالرحمن وأبي السائب فمن رجال مسلم
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 - 7824حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر ومحمد بن عبد ﷲ األنصاري عن بن جريج قاال كل منھما مولى عبد ﷲ
بن ھشام بن زھرة وقاال مالك وقال بن بكر يقول أبو ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اقرؤوا يقوم العبد فيقول
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7825حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال وحدثناه يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق قال وحدثني العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب
مولى الحرقة عن أبي السائب مولى عبد ﷲ بن زھرة التيمي عن أبي ھريرة فذكر الحديث صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7826حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قاال أنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن يحيى بن
جعدة أخبره عن عبد الرحمن بن عمرو القارىء أنه سمع أبا ھريرة يقول ورب ھذا البيت ما أنا نھيت عن صيام يوم الجمعة
ولكن محمد نھى عنه ورب ھذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح جنبا فليفطر ولكن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قاله قال
عبد الرزاق في حديثه ان يحيى بن جعدة أخبره عبد ﷲ بن عمرو القارىء أنه سمع أبا ھريرة يقول صحيح
 - 7827حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يجھل فإن جھل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7828حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة عن سھيل عن أبي صالح عن أبي ھريرة أن رجال رفع غصن شوك
من طريق المسلمين فغفر له قال عبد ﷲ وھذا الحديث مرفوع ولكن سفيان قصر في رفعه إسناد صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل فمن رجال مسلم
 - 7829حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ھريرة رجل خطب امرأة فقال يعنى
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انظر إليھا فإن في أعين األنصار شيئا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير غير يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم
 - 7830حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن أسامة أبو أسامة قال أخبرني عبد ﷲ عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي
ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الشغار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7831حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن أسامة عن عبيد ﷲ عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم حرم ﷲ على لساني ما بين البتي المدينة ثم جاء بنى حارثة فقال يا بني حارثة ما أراكم اال قد خرجتم من الحرم ثم
نظر فقال بل أنتم فيه بل أنتم فيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7832حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن أسامة أنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي ھريرة قال لما قدمت على
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قلت في الطريق شعرا
) يا ليلة من طولھا وعنائھا  ...على أنھا من دارة الكفر نجت (
قال وابق منى غالم لي في الطريق قال فلما قدمت على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فبايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغالم
فقال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا أبا ھريرة ھذا غالمك قلت ھو لوجه ﷲ فاعتقته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7833حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن أسامة ثنا عبيد ﷲ عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان اإليمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرھا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
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 - 7834حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن أسامة ثنا ھشام عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ان امرأة عذبت في ھرة أمسكتھا حتى ماتت من الجوع لم تكن تطعمھا ولم ترسلھا فتأكل من حشرات األرض وغفر
لرجل نحى غصن شوك عن الطريق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7835حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن أسامة حدثني محمد بن عمرو الليثي ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مراء في القرآن كفر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7836حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني بن أبي خالد يعنى إسماعيل عن أبي مالك األسلمي
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم رد ماعز بن مالك ثالث مرار فلما جاء في الرابعة أمر به فرجم صحيح رجاله ثقات رجال
الشيخين
 - 7837حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
مثله صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7838حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن زكريا ثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن كسب االماء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7839حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قران بن تمام عن محمد بن عجالن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أتى أحدكم المجلس فليسلم فإن بدا له إن يقعد فليسلم إذا قام فليست األولى بأوجب من
اآلخرة إسناده قوي
 - 7840حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبيدة ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لوال ان أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7841وقال يعنى عبيدة ثنا عبد ﷲ عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7842حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أيوب بن النجار أبو إسماعيل اليمامي عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن
أبي ھريرة قال لعن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مخنثي الرجال الذين يتشبھون بالنساء والمترجالت من النساء المتشبھين
بالرجال وراكب الفالة وحده صحيح دون قوله " وراكب الفالة وحده " وھذا إسناد ضعيف لجھالة طيب بن محمد
 - 7843حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أيوب بن النجار ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حاج آدم موسى فقال يا آدم أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتھم قال
فقال له آدم أنت الذي اصطفاك ﷲ على الناس برساالته وكالمه فتلومني على أمر كتبه ﷲ أو قدره على قبل ان يخلقني قال
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فحج آدم موسى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7844حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي ثنا يحيى يعنى بن أبي كثير عن محمد بن إبراھيم التيمي
عن يعقوب أو بن يعقوب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى
نصف ساقيه ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك في النار صحيح وقوله " يعقوب أو ابن يعقوب " رجحنا قبل ذلك أن
الصواب فيه ابن يعقوب وھو عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة
 - 7845حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن على الجعفي عن زائدة عن عبد ﷲ بن ذكوان عن عبد الرحمن األعرج عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ال تجسسوا وال تحسسوا وال تنافسوا وال
تناجشوا وال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد ﷲ إخوانا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7846حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يزال البالء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى ﷲ وما عليه من خطيئة إسناده
حسن
 - 7847حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال مر على رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بجنازة فقال قوموا فإن للموت فزعا إسناده حسن
 - 7848حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من ترك ماال فألھله ومن ترك ضياعا فإلى صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7849حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال مر النبي صلى ﷲ
عليه و سلم برجل مضطجع على بطنه فقال ان ھذه لضجعة ما يحبھا ﷲ عز و جل حديث قوي  .وظاھر اإلسناد أنه حسن
كسابقه لكن أخطأ فيه محمد بن عمرو فرواه عن أبي سلمة عن أبي ھريرة  .والصواب  :عن أبي سلمة عن يعيش بن طخفة
عن أبيه كما يأتي في المسند  . 430 - 429 / 3بين ذلك البخاري في تاريخه  366 / 4وابن أبي حاتم في العلل 233 / 2
 - 7850حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال سئل رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أي األعمال أفضل وأي األعمال خير قال إيمان با ورسوله قال ثم أي يا رسول ﷲ قال الجھاد في
سبيل ﷲ سنام العمل قال ثم أي يا رسول ﷲ قال حج مبرور إسناده حسن
 - 7851حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا عبيد ﷲ بن عمر عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال ذكر
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الھالل قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثالثين إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 7852حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا ھشام بن عروة ثنا صالح بن أبي صالح السمان عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يصبر أحد على ألواء المدينة وجھدھا اال كنت له شفيعا وشھيدا أو شھيدا وشفيعا
صحيح
 - 7853حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا ھشام شك فيه شھيدا وشفيعا إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 7854حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني محمد بن زياد أن أبا ھريرة حدثه قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول إسناده قوي
 - 7855حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب أنا معاوية بن صالح قال قال سمعت أبا مريم يذكر عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ منه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير
أبي مريم
 - 7856حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب أخبرني محمد بن ھالل القرشي عن أبيه أنه سمع أبا ھريرة يقول كنا
مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في المسجد فلما قام قمنا معه فجاءه أعرابي فقال أعطني يا محمد قال فقال ال واستغفر ﷲ
فجذبه فخدشه قال فھموا به قال دعوه قال ثم أعطاه قال وكانت يمينه أن يقول ال واستغفر ﷲ إسناده ضعيف
 - 7857حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب ثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثني عبد ﷲ بن الفضل عن األعرج عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يتعوذ من أربع من عذاب جھنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة
الدجال صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 7858حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب حدثني سفيان عن سماك بن حرب عن مالك بن ظالم عن أبي ھريرة أنه
حدث مروان بن الحكم قال حدثني حبى أبو القاسم الصادق المصدوق صلى ﷲ عليه و سلم أن ھالك أمتي على يدي غلمة
سفھاء من قريش صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 7859حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم بن عبد ﷲ يقول ما
أدري كم رأيت أبا ھريرة قائما في السوق يقول يقبض العلم وتظھر الفتن ويكثر الھرج قال قيل يا رسول ﷲ وما الھرج قال
بيده ھكذا وحرفھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7860حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سويد بن عمرو ثنا أبان ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم الضيافة ثالثة أيام فما كان بعد ذلك فھو صدقة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير سويد بن عمرو فمن رجال مسلم
 - 7861حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن األعمش عن ذكوان عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ألن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7862حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين ثنا سفيان عن صالح بن نبھان عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال تباغضوا وال تناجشوا وال تحاسدوا وكونوا عباد ﷲ إخوانا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7863حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن أبي الجحاف عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من أحبھما فقد أحبني ومن أبغضھما فقد ابغضني يعنى حسنا وحسينا إسناده قوي رجاله ثقات رجال
الشيخين
 - 7864حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب عن أبي ثوبان ثنا عبد ﷲ بن الفضل الھاشمي عن عبد الرحمن األعرج
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه توضأ مرتين صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7865حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر ثنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال وﷲ ال يؤمن وﷲ ال يؤمن وﷲ ال يؤمن قالوا وما ذاك يا رسول ﷲ قال الجار ال يأمن جاره بوائقه
قالوا يا رسول ﷲ وما بوائقه قال شره إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عمر فمن
رجال مسلم
 - 7866حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر ثنا بن أبي ذئب عن عجالن مولى المشمعل عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال كل مولود من بنى آدم يمسه الشيطان بأصبعه اال مريم ابنة عمران وابنھا عيسى عليھما السالم
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7867حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر ثنا بن أبي ذئب حدثني رجل من قريش عن أبيه أنه كان مع أبي
ھريرة فرأى أبو ھريرة فرسا من رقاع في يد جارية فقال أال ترى ھذا قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنما يعمل ھذا من
ال خالق له يوم القيامة إسناده ضعيف وھذا الخبر يخالف ماثبت عند البخاري  6130ومسلم  2440عن عائشة أنھا كانت
تلعب بالبنات عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم  .والبنات  :قال القاضي عياض في المشارق  :ھي اللعب والصور تشبه
الجواري التي يلعب بھا الصبايا  .وحديثھا االخر عند أبي داود  4932وفيه أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم رأى وسط اللعب
فرس له جناحان فسألھا فقالت  :أما سمعت أن لسليمان خيال لھا أجنحة ؟ قالت  :فضحك حتى رأيت نواجذه
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 - 7868حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر ثنا بن أبي ذئب عن بن شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي
ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يرغب الناس في قيام رمضان ويقول من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما
تقدم من ذنبه ولم يكن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جمع الناس على القيام إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7869حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا أيوب عن محمد عن أبي ھريرة قال فقد سبط من بنى إسرائيل
وذكر الفأرة فقال أال ترى أنك لو أدنيت منھا لبن اإلبل لم تقربه وان قربت إليھا لبن الغنم شربته فقال أكذا سمعت من رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أفأقرأ التوراة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7870حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا أبو معشر عن محمد بن قيس قال سئل أبو ھريرة سمعت من رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الطيرة في ثالث في المسكن والفرس والمرأة قال قلت إذا أقول على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يقول أصدق الطيرة الفأل والعين حق إسناده ضعيف
 - 7871حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا عكرمة بن عمار سمعت أبا غاوية اليماني قال أتيت المدينة فجاء رسول كثير
بن الصلت فدعاھم فما قام أال أبو ھريرة وخمسة منھم أنا أحدھم فذھبوا فأكلوا ثم جاء أبو ھريرة فغسل يده ثم قال وﷲ يا أھل
المسجد انكم لعصاة ألبي القاسم صلى ﷲ عليه و سلم إسناده ضعيف
 - 7872حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7873حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنھار الجنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
* ذھب أحمد شاكر إلى أن لفظة " و " في قوله " وكل من أنھار الجنة " مقحمة  .والصواب انھا ثابتة في رواية ابن نمير
وسيأتي تنصيص المصنف على ذلك
 - 7874حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا برد بن سنان عن الزھري عن أبي سلمة عن
أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من نبي وال خليفة أو قال ما من نبي اال وله بطانتان بطانه تأمره بالمعروف
وتنھاه عن المنكر وبطانة ال تألوه خباال ومن وقى شر بطانة السوء فقد وقى يقولھا ثالثا وھو مع الغالبة عليه منھما صحيح
وھذا إسناد ضعيف مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ
 - 7875حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد ثنا عبد ﷲ بن مبارك أنا معمر عن ھمام بن منبه عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه كان إذا استنشق أدخل الماء في منخريه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب
بن زياد فقد روى له ابن ماجة وھو ثقة
 - 7876حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبيد بن أبي قرة ثنا سليمان بن بالل حدثني محمد بن عبد ﷲ بن أبي حرة عن عمه
حكيم بن حرة عن سليمان األغر عن أبي ھريرة قال ال أعلمه اال عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال للطاعم الشاكر مثل ما
للصائم الصابر إسناده حسن
 - 7877حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبيد بن أبي قرة ثنا سليمان عن بن عجالن عن عبيد ﷲ بن سليمان األغر عن أبي
ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما ينبغي لذي الوجھين أن يكون أمينا حديث قوي وإسناده ھنا منقطع
 - 7878حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أيوب بن النجار عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھريرة قال لعن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مخنثي الرجال الذين يتشبھون بالنساء والمترجالت من النساء المتشبھين بالرجال والمتبتلين
من الرجال الذي يقول ال يتزوج والمتبتالت من النساء الالئي يقلن ذلك وراكب الفالة وحده فاشتد ذلك على أصحاب رسول ﷲ
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صلى ﷲ عليه و سلم حتى استبان ذلك في وجوھھم وقال البائت وحده صحيح دون لعنة راكب الفالة والبائت وحده وإسناده
ضعيف لجھالة طيب بن محمد
 - 7879حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد أخبرني عبد الرحمن بن بوذويه أخبرني من سمع وھبا يقول أخبرني
يعنى ھماما كذا قال أبي قال أبو ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يزال أحدكم في صالة ما دام ينتظر التي بعدھا
وال تزال المالئكة تصلى على أحدكم ما دام في مسجده تقول اللھم اغفر له اللھم ارحمه ما لم يحدث قال فقال رجل من أھل
حضرموت وما ذلك الحدث يا أبا ھريرة قال ان ﷲ ال يستحيي من الحق ان فسا أو ضرط صحيح
 - 7880حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا يزيد بن كيسان استأذن على سالم بن أبي الجعد وھو
يصلي فسبح لي فلما سلم قال أن أذن الرجل إذا كان في الصالة أن يسبح وان أذن المرأة ان تصفق ھذا أثر عن سالم بن أبي
الجعد وليس بحديث وإسناده إليه صحيح ) انظر ما بعده ( 7882
 - 7881حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مروان أنا عوف عن الحسن عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله ھذا مرسل رجاله
ثقات رجال الشيخين
 - 7882حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مروان أخبرني عوف عن بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7883حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ان ﷲ عز و جل وتر يحب الوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7884حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال نھى عن االختصار في الصالة
قال قلنا لھشام ما االختصار قال يضع يده على خصره وھو يصلي قال يزيد قلنا لھشام ذكره عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال برأسه أي نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7885حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال النبي صلى ﷲ
عليه و سلم من قال إذا أمسى ثالث مرات أعوذ بكلمات ﷲ التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة قال فكان أھلنا قد
تعلموھا فكانوا يقولونھا فلدغت جارية منھم فلم تجد لھا وجعا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 7886حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا شھد جنازة سأل ھل على صاحبكم دين فإن قالوا نعم قال ھل له وفاء فإن قالوا نعم صلى عليه وان
قالوا ال قال صلوا على صاحبكم فلما فتح ﷲ عز و جل عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسھم فمن ترك دينا فعلى
ومن ترك ماال فلورثته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7887حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن القاسم بن عياش عن بكير بن عبد ﷲ بن األشج عن بن مكرز
عن أبي ھريرة ان رجال قال يا رسول ﷲ الرجل يريد الجھاد في سبيل ﷲ وھو يبتغى عرض الدنيا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال أجر له فاعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعله لم يفھم فعاد فقال يا رسول
ﷲ الرجل يريد الجھاد في سبيل ﷲ وھو يبتغى عرض الدنيا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال أجر له ثم عاد الثالثة
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال أجر له حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 7888حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد يعنى بن عمرو عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل صالة ال يقرأ فيھا بأم القرآن فھي خداج ثم ھي خداج صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 7889حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا سفيان يعنى بن حسين عن على بن زيد عن أنس بن حكيم الضبي قال قال لي
أبو ھريرة إذا أتيت أھل مصرك فأخبرھم انى سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أول شيء مما يحاسب به العبد
يوم القيامة صالته المكتوبة فإن صلحت وقال يزيد مرة فإن أتمھا وإال زيد فيھا من تطوعه ثم يفعل بسائر األعمال المفروضة
كذلك صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 7890حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا سفيان عن الزھري عن حنظلة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصالة ويعطى المال حتى ال يقبل ويضع الخراج
وينزل الروحاء فيحج منھا أو يعتمر أو يجمعھما قال وتال أبو ھريرة } وإن من أھل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم
القيامة يكون عليھم شھيدا { فزعم حنظلة ان أبا ھريرة قال يؤمن به قبل موته عيسى فال أدري ھذا كله حديث النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أو شيء قاله أبو ھريرة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7891حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا المسعودي عن سعد بن إبراھيم عن عبد الرحمن بن ھرمز عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قريش واألنصار وجھينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لھم مولى دون
ﷲ ورسوله صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 7892حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا المسعودي وأبو النضر قال حدثنا المسعودي المعنى عن عاصم بن كليب عن
أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خرجت إليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضاللة فكان
تالحى بين رجلين بسدة المسجد فأتيتھما ألحجز بينھما فأنسيتھما وسأشدو لكم شدوا أما ليلة القدر فالتمسوھا في العشر األواخر
وترا وأما مسيح الضاللة فإنه أعور العين أجلى الجبھة عريض النحر فيه دفأ كأنه قطن بن عبد العزى قال يا رسول ﷲ ھل
يضرنى شبھه قال ال أنت امرؤ مسلم وھو امرؤ كافر حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 7893حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا المسعودي عن عون عن أخيه عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عتبة عن أبي ھريرة ان
رجال أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم بجارية سوداء أعجمية فقال يا رسول ﷲ ان على عتق رقبة مؤمنة فقال لھا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أين ﷲ فأشارت إلى السماء بأصبعھا السبابة فقال لھا من أنا فأشارت بأصبعھا إلى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم والى السماء أي أنت رسول ﷲ فقال أعتقھا إسناده ضعيف الختالط المسعودي
 - 7894حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد عن المسعودي عن داود بن يزيد عن أبي ھريرة قال سئل رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عن أكثر ما يلج الناس به النار فقال إال جوفان الفم والفرج وسئل عن أكثر ما يلج الناس به الجنة فقال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم حسن الخلق حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 7895حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أربع من أمر الجاھلية لن يدعھن الناس التعيير في األحساب والنياحة على الميت واألنواء واجرب
بعير فاجرب مائة من أجرب البعير األول صحيح
* في طبعة األرناؤوط "  ...التعيير في األحساب والنياحة على الميت واألنواء و ) العدوى (  :أجرب بعير فأجرب " ...
 - 7896حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد يعنى بن إسحاق عن صالح بن إبراھيم عن عبد الرحمن األعرج عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقولوا لحائط العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المؤمن صحيح
 - 7897حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا ھريرة يخبر أبا قتادة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت اال أھله فإذا استحلوه فال يسأل عن ھلكة
العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا ال يعمر بعده أبدا وھم الذين يستخرجون كنزه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الشيخين غير سعيد بن سمعان
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 - 7898حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه قال الزھري فأتى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7899حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا عبد الملك بن قدامة ثنا إسحاق بن بكر بن أبي الفرات عن سعيد بن أبي سعيد
عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انھا ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيھا الكاذب
ويكذب فيھا الصادق ويؤتمن فيھا الخائن ويخون فيھا األمين وينطق فيھا الرويبضة قيل وما الرويبضة قال السفيه يتكلم في
أمر العامة حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف عبد الملك بن قدامة وجھالة إسحاق بن بكر بن أبي الفرات
 - 7900حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي ھريرة قال كان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وإسرافي وما أنت أعلم به منى
أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله اال أنت صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7901حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن مھران ان أبا ھريرة قال حين
حضره الموت ال تضربوا على فسطاطا وال تتبعونى بمجمر وأسرعوا بي فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول
إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال يا ويله أين تذھبون بي
صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7902حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن عجالن عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كل مولود يولد من بنى آدم يمسه الشيطان بأصبعه اال مريم وابنھا عليھما السالم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7903حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن عجالن عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
لينتھين رجال ممن حول المسجد ال يشھدون العشاء اآلخرة في الجميع أو ألحرقن حول بيوتھم بحزم الحطب صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 7904حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام بن أبي ھشام عن محمد بن األسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطھا أمة قبلھم خلوف فم الصائم
أطيب عند ﷲ من ريح المسك وتستغفر لھم المالئكة حتى يفطروا ويزين ﷲ عز و جل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي
الصالحون ان يلقوا عنھم المؤنة واألذى ويصيروا إليك ويصفد فيه مردة الشياطين فال يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في
غيره ويغفر لھم في آخر ليلة قيل يا رسول ﷲ أھي ليلة القدر قال ال ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله إسناده
ضعيف جدا
 - 7905حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة ان أعرابيا أھدى
إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بكرة فعوضه ست بكرات فتسخطه فبلغ ذلك النبي صلى ﷲ عليه و سلم فحمد ﷲ وأثنى
عليه ثم قال ان فالنا أھدى إلي ناقة وھى ناقتي أعرفھا كما أعرف بعض أھلي ذھبت مني يوم زغابات فعوضته ست بكرات
فظل ساخطا لقد ھممت ان ال أقبل ھدية اال من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي
معشر
* يوم زغابات  :المعروف " زغابة " باإلفراد وھو مكان قرب المدينة نزلت قريش بينه وبين الجرف في غزوة الخندق
ورجح أحمد شاكر أن ھذا الذي في الحديث كان في حادثة العرنيين المشھورة الذين استاقوا إبل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم واستدل على ذلك بما أورده ابن سعد في طبقاته في سرية كرز بن جابر الفھري إلى العرنيين أنه قدم بھم فلقي النبي صلى
ﷲ عليه و سلم بالزغابة بمجتمع السيول
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 - 7906حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال خرج رجل يزور أخا له في ﷲ عز و جل في قرية أخرى فارصد ﷲ عز و جل بمدرجته ملكا فلما مر به
قال أين تريد قال أريد فالنا قال لقرابة قال ال قال فلنعمة له عندك تربھا قال ال قال فلم تأتيه قال أنى أحبه في ﷲ قال فإني
رسول ﷲ إليك انه يحبك بحبك إياه فيه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن
رجال مسلم
 - 7907حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھمام عن فرقد عن يزيد بن عبد ﷲ بن الشخير عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال أكذب الناس أو من أكذب الناس الصواغون والصباغون إسناده ضعيف
 - 7908حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھمام بن يحيى عن قتادة عن عبد الملك عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال من آتاه ﷲ من ھذا المال شيئا من غير أن يسأله فليقبله فإنما ھو رزق ساقه ﷲ عز و جل إليه صحيح لغيره رجاله
ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك
 - 7909حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد ﷲ بن رباح عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال يوم فتح مكة من أغلق بابه فھو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فھو آمن إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 7910حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا شريك بن عبد ﷲ عن محمد بن جحادة عن عطاء عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مائة عام حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 7911حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أطاع العبد ربه وسيده فله أجران إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7912حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد عن محمد بن إبراھيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أكثروا ذكر ھاذم اللذات قال أبي محمد بن إبراھيم ھو أبو بنى شيبة إسناده حسن
 - 7912حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد عن محمد بن عمرو بتسعة وتسعين حديثا ثم أتمھا بھذا الحديث عن محمد بن
إبراھيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم تمام مائة حديث
 - 7913حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات عن سعيد بن
أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان للمنافقين عالمات يعرفون بھا تحيتھم لعنة
وطعامھم نھبة وغنيمتھم غلول وال يقربون المساجد اال ھجرا وال يأتون الصالة اال دبرا مستكبرين ال يألفون وال يؤلفون
خشب بالليل صخب بالنھار وقال يزيد مرة سخب بالنھار إسناده ضعيف
 - 7914حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الھاشمي أنا إبراھيم بن سعد ثنا بن شھاب عن عطاء بن يزيد عن أبي
ھريرة قال أبي وأبو كامل قال ثنا إبراھيم بن سعد عن بن شھاب ثنا عطاء بن يزيد عن أبي ھريرة المعنى أن الناس قالوا
لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا رسول ﷲ ھل نرى ربنا عز و جل يوم القيامة فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھل
تضارون في القمر ليلة البدر قالوا ال يا رسول ﷲ قال فھل تضارون في الشمس ليس دونھا سحاب قالوا ال قال فإنكم ترونه
كذلك يجمع ﷲ الناس يوم القيامة فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من يعبد الشمس الشمس ويتبع من يعبد القمر القمر
ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى ھذه األمة فيھا شافعوھا أو منافقوھا قال أبو كامل شك إبراھيم فيأتيھم ﷲ عز و جل
في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ با منك ھذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه
فيأتيھم ﷲ عز و جل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظھري جھنم
فأكون أنا وأمتي أول من يجوز وال يتكلم يومئذ اال الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللھم سلم سلم وفي جھنم كالليب مثل شوك
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السعدان ھل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول ﷲ قال فإنھا مثل شوك السعدان غير أنه ال يعلم قدر عظمھا اال ﷲ تعالى
تخطف الناس بأعمالھم فمنھم الموبق بعمله أو قال الموثق بعمله أو المخردل ومنھم المجازى قال أبو كامل في حديثه شك
إبراھيم ومنھم المخردل أو المجازى ثم يتجلى حتى إذا فرغ ﷲ عز و جل من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من
يقول ال إله اال ﷲ من أھل النار أمر المالئكة ان يخرجوا من النار من كان ال يشرك با شيئا ممن أراد ﷲ ان يرحمه ممن
يقول ال إله اال ﷲ فيعرفونھم في النار يعرفونھم بأثر السجود تأكل النار بن آدم اال أثر السجود وحرم ﷲ عز و جل على النار
ان تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليھم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة وقال أبو كامل الحبة
أيضا في حميل السيل ويبقى رجل مقبل بوجھه على النار وھو آخر أھل الجنة دخوال فيقول أي رب أصرف وجھي عن النار
فإنه قد قشبني ريحھا واحرقني دخانھا فيدعو ﷲ ما شاء أن يدعوه ثم يقول ﷲ عز و جل ھل عسيت ان فعل ذلك بك ان تسأل
غيره فيقول ال وعزتك ال أسأل غيره ويعطي ربه عز و جل من عھود ومواثيق ما شاء فيصرف ﷲ عز و جل وجھه عن
النار فإذا أقبل على الجنة ورآھا سكت ما شاء ﷲ ان يسكت ثم يقول أي رب قربني إلى باب الجنة فيقول ﷲ عز و جل له
ألست قد أعطيت عھودك ومواثيقك ان ال تسألني غير ما أعطيتك ويلك يا بن آدم ما أغدرك فيقول أي رب فيدعو ﷲ حتى
يقول له فھل عسيت ان أعطيت ذلك ان تسأل غيره فيقول ال وعزتك ال أسأل غيره فيعطى ربه عز و جل ما شاء من عھود
ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام على باب الجنة انفھقت له الجنة فرأى ما فيھا من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء ﷲ
ان يسكت ثم يقول أي رب أدخلني الجنة فيقول ﷲ عز و جل له أليس قد أعطيت عھودك ومواثيقك ان ال تسألني غير ما
أعطيتك ويلك يا بن آدم ما أغدرك فيقول أي رب ال أكون أشقى خلقك فال يزال يدعو ﷲ حتى يضحك ﷲ منه فإذا ضحك ﷲ
عز و جل منه قال ادخل الجنة فإذا دخلھا قال ﷲ عز و جل له تمنه فيسأل ربه عز و جل ويتمنى حتى ان ﷲ عز و جل
ليذكره يقول من كذا وكذا حتى إذا انقطعت به األماني قال ﷲ عز و جل له لك ذلك ومثله معه قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد
الخدري مع أبي ھريرة ال يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو ھريرة ان ﷲ عز و جل قال لذلك الرجل ومثله معه قال
أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا ھريرة قال أبو ھريرة ما حفظت اال قوله ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد أشھد انى حفظت
من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قوله في ذلك الرجل لك عشرة أمثاله قال أبو ھريرة وذلك الرجل آخر أھل الجنة دخوال
إسناده صحيح
 - 7915حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا إبراھيم بن سعد عن الزھري ويعقوب قال حدثنا أبي عن بن شھاب
قال أبي وھذا حديث سليمان الھاشمي عن عمرو بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بنى زھرة وكان من أصحاب أبي ھريرة أن
أبا ھريرة قال بعث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عشرة رھط عينا وأمر عليھم عاصم بن ثابت بن أبي األقلح جد عاصم
بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بالھدة بين عسفان ومكة ذكروا حيا من ھذيل يقال لھم بنو لحيان فنفروا لھم بقريب
من مائة رجل رام فاقتصوا آثارھم حتى وجدوا مأكلھم التمر في منزل نزلوه قالوا نوى تمر يثرب فاتبعوا آثارھم فلما أخبر بھم
عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدفد فأحاط بھم القوم فقالوا لھم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العھد والميثاق أن ال نقتل منكم أحدا
فقال عاصم بن ثابت أمير القوم أما أنا وﷲ ال أنزل في ذمة كافر اللھم أخبر عنا نبيك صلى ﷲ عليه و سلم فرموھم بالنبل
فقتلوا عاصما في سبعة ونزل إليھم ثالثة نفر على العھد والميثاق منھم خبيب األنصاري وزيد بن الدثنة ورجل آخر فلما
تمكنوا منھم أطلقوا أوتار قسيھم فربطوھم بھا فقال الرجل الثالث ھذا أول الغدر وﷲ ال أصحبكم ان لي بھؤالء ألسوة يريد
القتل فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبھم فقتلوه فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوھما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع بنو
الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا وكان خبيب ھو قتل الحرث بن عامر بن نوفل يوم بدر فلبث خبيب عندھم أسيرا
حتى أجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات الحرث موسى يستحد بھا للقتل فأعارته إياھا فدرج بنى لھا قالت وأنا غافلة حتى أتاه
فوجدته يجلسه على فخذه والموسى بيده قالت ففزعت فزعة عرفھا خبيب قال أتخشين أنى أقتله ما كنت ألفعل فقالت وﷲ ما
رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب قالت وﷲ لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وانه لموثق في الحديد وما بمكة من
ثمرة وكانت تقول انه لرزق رزقه ﷲ خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لھم خبيب دعوني أركع ركعتين
فتركوه فركع ركعتين ثم قال وﷲ لوال أن تحسبوا أن ما بي جزعا من القتل لزدت اللھم أحصھم عددا واقتلھم بددا وال تبق
منھم أحدا
) فلست أبالي حين أقتل مسلما  ...على أي جنب كان
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مصرعي (

) وذلك في ذات اإلله وإن يشأ  ...يبارك على أوصال شلو ممزع (
ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحرث فقتله وكان خبيب ھو سن لكل مسلم قتل صبرا الصالة واستجاب ﷲ عز و جل لعاصم
بن ثابت يوم اصيب فأخبر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أصحابه يوم أصيبوا خبرھم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن
ثابت حين حدثوا أنه قتل ليؤتى بشيء منه يعرف وكان قتل رجال من عظمائھم يوم بدر فبعث ﷲ عز و جل على عاصم مثل
الظلة من الدبر فحمته من رسلھم فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئا إسناداه صحيحان
 - 7916حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا عبد ﷲ بن عون عن عبد الرحمن بن عبيد أبي محمد عن أبي ھريرة قال كنت
مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في جنازة فأمشي فإذا مشيت سبقني فأھرول فأسبقه فالتفت رجل إلى جنبي فقال تطوى له
األرض وخليلي إبراھيم ضعيف  . .وھو مكرر وسبق أن أشار إلى أن الصواب " وخليل إبراھيم "
 - 7917حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال نھى عن االختصار
في الصالة فقلنا لھشام ذكره عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال برأسه أي نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7918حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن كعب
القرظي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال الرحم شجنة من الرحمن عز و جل تجيء يوم القيامة تقول يا
رب قطعت يا رب ظلمت يا رب أسيء إلي صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 7919حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي ھريرة قال قلت يا رسول ﷲ انى إذا
رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء قال قلت يا رسول ﷲ أنبئني عن أمر إذا
أخذت به دخلت الجنة قال أفش السالم وأطعم الطعام وصل األرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسالم إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة فقد روى له أصحاب السنن األربعة
 - 7920حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال يدخل أھل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثالث وثالثين على خلق آدم ستون
ذراعا في عرض سبع أذرع حسن بطرقه وشواھده دون قوله " في عرض سبع أذرع " تفرد بھا علي بن زيد وھو ضعيف
 - 7921حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد وأبو كامل قاال حدثنا حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه نھى عن السدل في الصالة إسناده ضعيف
 - 7922حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال األرواح جنود مجندة فما تعارف منھا ائتلف وما تناكر منھا اختلف إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7923حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھمام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من كانت له امرأتان يميل إلحداھما على األخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا
أو مائال شك يزيد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7924حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة وعفان ثنا حماد أنا علي بن يزيد عن أوس بن خالد عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال تخرج الدابة ومعھا عصا موسى عليه السالم وخاتم سليمان عليه السالم فتخطم
الكافر قال عفان أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى أن أھل الخوان ليجتمعون على خوانھم فيقول ھذا يا
مؤمن ويقول ھذا يا كافر إسناده ضعيف
 - 7925حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا عبد ﷲ بن عمر عن المقبري عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه ال يدري ما حدث بعده وإذا وضع جنبه فليقل باسمك اللھم وضعت
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جنبي وبك أرفعه اللھم ان أمسكت نفسي فاغفر لھا وان أرسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به عبادك الصالحين صحيح وھذا إسناد
ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر وقد توبع وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 7926حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال يشكر ﷲ من ال يشكر الناس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7927حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل اطلع على أھل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إسناده حسن
 - 7928حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا عبد العزيز بن عبد ﷲ بن أبي سلمة الماجشون عن وھب بن كيسان عن عبيد
بن عمير الليثي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال بينما رجل بفالة من األرض فسمع صوتا في سحابة اسق
حديقة فالن فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة فانتھى إلى الحرة فإذا ھو في أذناب شراج وإذا شراجة من تلك الشراج
قد استوعبت ذلك الماء كله فتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد ﷲ ما اسمك قال فالن
باالسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد ﷲ لم تسألني عن اسمى قال انى سمعت صوتا في السحاب الذي ھذا ماؤه يقول
اسق حديقة فالن السمك فما تصنع فيھا قال أما إذا قلت ھذا فإني أنظر إلى ما خرج منھا فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه
وأرد فيھا ثلثه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7929حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام بن حسان عن محمد بن واسع عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره ﷲ في اآلخرة ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس ﷲ عنه
كربة يوم القيامة وﷲ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صحيح
 - 7930حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار صحيح وھذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة
 - 7931حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ثنا جرير بن حازم عن غيالن بن جرير عن أبي قيس بن رباح عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاھلية ومن قاتل تحت راية عميه
يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته فقتل فقتله جاھلية ومن خرج على أمتي يضرب برھا وفاجرھا ال يتحاشى
لمؤمنھا وال يفى لذي عھدھا فليس منى ولست منه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قيس
بن رياح فمن رجال مسلم
 - 7932حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا مبارك بن فضالة عن على بن زيد عن أبي عثمان النھدي قال أتيت أبا ھريرة
فقلت له انه بلغني أنك تقول ان الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة قال وما أعجبك من ذلك فوﷲ لقد سمعت يعنى النبي صلى ﷲ
عليه و سلم كذا قال أبي يقول ان ﷲ ليضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة إسناده ضعيف
 - 7933حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائھم بخمسمائة عام صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7934حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال كان زكريا عليه السالم نجارا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7935حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھمام عن يحيى عن إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي
عمرة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان رجال أذنب ذنبا فقال رب انى أذنبت ذنبا أو قال عملت عمال ذنبا
فاغفره فقال عز و جل عبدي عمل ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر أو أذنب ذنبا
آخر فقال رب انى عملت ذنبا فاغفره فقال تبارك وتعالى علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل
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ذنبا آخر أو أذنب ذنبا آخر فقال رب انى عملت ذنبا فاغفره فقال علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي
فليعمل ما شاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7936حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد وحسين قاال حدثنا عوف عن أبي قحدم قال وجد في زمن زياد أو بن زياد حفرة
فيھا حب أمثال الثوم عليه مكتوب ھذا نبت في زمان كان يعمل فيه بالعدل ھذا خبر إسناده ضعيف ال يثبت وليس ھو بحديث
وال ندري وجه وقوعه في مسند أبي ھريرة
 - 7937حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يونس وھو األزرق أنا عوف عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة قال
سمعته يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس إسناده ضعيف لضعف
شھر بن حوشب
 - 7938حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عوف عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم اطلعت في النار فوجدت أكثر أھلھا النساء واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أھلھا الفقراء صحيح لغيره وھذا إسناد
ضعيف لضعف شھر بن حوشب
* قوله " عن محمد عن أبي ھريرة " أثبته األرناؤوط " عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة " بناء على ما في ھامش إحدى
النسخ وھو ما في جامع المسانيد البن كثير وأطراف المسند البن حجر  .قال  :وھو مكرر اإلسناد قبله
 - 7939حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صفوان بن عيسى أنا محمد بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان المؤمن إذا أذنب كانت نكته سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل
قلبه وان زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الرين الذي ذكر ﷲ عز و جل في القرآن } كال بل ران على قلوبھم ما كانوا يكسبون {
إسناده قوي
 - 7940حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صفوان أنا بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ما يجد الشھيد من مس القتل اال كما يجد أحدكم مس القرصة إسناده قوي
 - 7941حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صفوان أنا بن عجالن عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم الدين النصيحة ثالث مرات قال قيل يا رسول ﷲ لمن قال ولكتابه وألئمة المسلمين متن الحديث
صحيح  ...وقال البخاري في التاريخ األوسط  -المطبوع خطأ باسم الصغير  -بعد أن أشار إلى أسانيده  :فمدار الحديث على
تميم ) الداري ( ولم يصح عن أحد غير تميم
 - 7942حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عدى عن بن عون عن ھالل بن أبي زينب عن شھر بن حوشب عن أبي
ھريرة أنه قال ذكر الشھيد عند النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ال تجف األرض من دم الشھيد حتى يبتدره زوجتاه كأنھما
ظئران أظلتا أو أضلتا فصيليھما ببراح من األرض بيد كل واحدة منھما حلة خير من الدنيا وما فيھا إسناده ضعيف
 - 7943حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير بن نھار عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان حسن الظن من حسن العبادة إسناده ضعيف
 - 7944حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صفوان أنا محمد بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قيل للنبي صلى ﷲ عليه و
سلم يا رسول ﷲ أي الناس خير قال أنا ومن معي قال فقيل له ثم من يا رسول ﷲ قال الذي على األثر قيل له ثم من يا رسول
ﷲ قال فرفضھم إسناده جيد
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 - 7945حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عدى عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراھيم عن عيسى بن طلحة
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الرجل ليتكلم بالكلمة ال يريد بھا بأسا يھوى بھا سبعين خريفا في
النار صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7946حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت عاصم بن عبيد ﷲ من آل عمر بن الخطاب يحدث عن
عبيد مولى ألبي رھم عن أبي ھريرة انه لقي امرأة فوجد منھا ريح إعصار طيبة فقال لھا أبو ھريرة المسجد تريدين قالت نعم
قال وله تطيبت قالت نعم قال أبو ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل ﷲ لھا صالة
حتى تغتسل منه اغتسالھا من الجنابة فاذھبي فاغتسلي حديث محتمل للتحسين وھذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيدﷲ
 - 7947حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن فرات سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا ھريرة خمس سنين
فسمعته يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان بنى إسرائيل كانت تسوسھم األنبياء كلما ھلك نبي خلف نبي وانه ال
نبي بعدي انه سيكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة األول فاألول وأعطوھم حقھم الذي جعل ﷲ لھم فإن ﷲ سائلھم
عما استرعاھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7948حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمر بن عاصم يحدث أنه سمع
أبا ھريرة يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان أبا بكر رضي ﷲ عنه قال للنبي صلى ﷲ عليه و سلم أخبرني بشيء
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللھم عالم الغيب والشھادة فاطر السماوات واألرض رب كل شيء ومليكه أشھد أن ال
إله اال أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك إسناده صحيح
 - 7949حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد ثنا شعبة عن داود بن فراھيج قال سمعت أبا ھريرة يقول ما كان لنا على عھد
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم طعام اال األسودين التمر والماء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 7950حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن داود بن فراھيج قال سمعت أبا ھريرة قال ھجر النبي
صلى ﷲ عليه و سلم نساءه قال شعبة وأحسبه قال شھرا فاتاه عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه وھو في غرفة على حصير قد
أثر الحصير بظھره فقال يا رسول ﷲ كسرى يشربون في الذھب والفضة وأنت ھكذا فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم انھم
عجلت لھم طيباتھم في حياتھم الدنيا ثم قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم الشھر تسعة وعشرون ھكذا وھكذا وكسر في الثالثة
اإلبھام صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 7951حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن بديل عن عبد ﷲ بن شقيق عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جھنم وفتنة الدجال إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7952حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عباس الجريري قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي
ھريرة انھم أصابھم جوع قال ونحن سبعة فأعطاني النبي صلى ﷲ عليه و سلم سبع تمرات لكل إنسان تمرة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 7953حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وھاشم قاال ثنا شعبة عن أبي بلج قال ھاشم أخبرني يحيى بن أبي سليم
قال سمعت عمرو بن ميمون قال سمعت أبا ھريرة يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال اال أعلمك قال ھاشم أفال
أدلك على كلمة من كنز الجنة من تحت العرش ال قوة اال با يقول أسلم عبدي واستسلم صحيح دون قوله " من تحت العرش
" وھذا إسناد حسن
 - 7954حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد يعنى بن جعفر وھاشم قاال ثنا شعبة قال ھاشم أخبرني يحيى بن أبي سليم سمعت
عمرو بن ميمون وقال محمد عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من
أحب وقال ھاشم من سره أن يجد طعم اإليمان فليحب المرء ال يحبه اال عز و جل إسناده حسن
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 - 7955حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يحدث ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال والذي نفس محمد بيده ألذودن رجاال منكم عن حوضي كما تذاد الغريبة من اإلبل عن الحوض
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7956حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ان عفريتا من الجن تفلت على البارحة ليقطع على الصالة فأمكنني ﷲ منه فدعته وأردت ان أربطه إلى جنب سارية
من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعون قال فذكرت دعوة أخي سليمان رب } ھب لي ملكا ال ينبغي
ألحد من بعدي { قال فرده خاسئا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7957حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم أنه قال انى ألرجو ان طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم عليه السالم فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه منى
السالم إسناده صحيح على شرط الشيخين واختلف في رفعه ووقفه  ...وقد رجح الشيخ أحمد شاكر الرفع باعتباره زيادة ثقة
وشعبة كثيرا ما يقف المرفوعات ثم إنه في حكم المرفوع إذ ھو من المغيبات
بينما رجح الكشميري صاحب التصريح بما تواتر في نزول المسيح أن بعضه مرفوع وأكثره موقوف فقال  :ومن أمعن النظر
في أحاديث الباب علم أن اإليصاء بإبالغ السالم وقرائته على عيسى بن مريم صحيح مرفوعا وموقوفا وأما الجملة االبتدائية
من قوله " إني ألرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم " فالنظر في أحاديث الباب يحكم بأنھا موقوفة ال مرفوعة
كيف وقد وقع التصريح بوفاة نبينا صلى ﷲ عليه و سلم عند نزول المسيح في أحاديث كثيرة  .ثم ساق بعضھا
 - 7958حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال انى ألرجو ان طالت
بي حياة ان أدرك عيسى بن مريم عليه السالم فإن عجل بي موت فمن أدركه فليقرئه منى السالم إسناده صحيح على شرط
الشيخين وانظر ما قبله
 - 7959حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت على بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار
مولى بنى ھاشم عن أبي ھريرة أما على فرفعه ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم وأما يونس فلم يعد أبا ھريرة انه قال في ھذه
اآلية } وشاھد ومشھود { قال يعنى الشاھد يوم عرفة والموعود يوم القيامة المرفوع منه ضعيف لضعف علي بن زيد  -وھو
ابن جدعان  -والموقوف ال بأس به رجاله رجال الصحيح
 - 7960حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يونس قال سمعت عمارا مولى بنى ھاشم يحدث انه قال
في ھذه اآلية } وشاھد ومشھود { قال الشاھد يوم الجمعة والمشھود يوم عرفة والموعود يوم القيامة إسناده صحيح على شرط
مسلم وھذه أصح الروايات لتوافقھا مع أكثر الروايات األخرى
 - 7961حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك عن مالك بن ظالم قال سمعت أبا ھريرة يقول
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم الصادق المصدوق يقول ان ھالك أمتي أو فساد أمتي
رؤوس أمراء أغيلمة سفھاء من قريش صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة مالك بن ظالم
 - 7962حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد يعنى بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وھى تبارك الذي بيده الملك حسن
لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس الجشمي
 - 7963حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد ثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت عبيد ﷲ بن أبي نعم يحدث قال أبي إنما ھو عبد
الرحمن بن أبي نعم ولكن غندر كذا قال انه سمع أبا ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن كسب الحجام
وكسب البغي وثمن الكلب قال وعسب الفحل قال وقال أبو ھريرة ھذه من كيسي إسناده صحيح على شرط الشيخين
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* وقوله " ھذه من كيسي " يعني عسب الفحل  .وقد ثبت ھذا مرفوعا في حديث أبي ھريرة نفسه
 - 7964حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي ھريرة عن أبيه أبي
ھريرة قال كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إلى أھل مكة ببراءة فقال ما كنتم تنادون
قال كنا ننادى انه ال يدخل الجنة اال مؤمن وال يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عھد
فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشھر فإذا مضت األربعة األشھر فإن ﷲ بريء من المشركين ورسوله وال يحج ھذا البيت بعد
العام مشرك قال فكنت أنادى حتى صحل صوتي إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محرر بن أبي ھريرة  . .وقد
وقع في متن الحديث نكارة من جھة قول الراوي " ومن كان بينه وبين رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عھد فإن أجله أو أمده
إلى أربعة أشھر " فالصحيح أن أجله إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشھر وذلك لقوله تعالى " فأتموا إليھم عھدھم
إلى مدتھم " وأما من لم يكن له عھد من المشركين أو كان له عھد لكن ظاھر على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو نقض
عھده قبل انقضاء مدته فذلك أمده إلى أربعة أشھر
 - 7965حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال انى ألرجو ان طالت
بي حياة ان أدرك عيسى بن مريم فإن عجل بي موت فمن أدركه منكم فليقرئه منى السالم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7966حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال خطب رجل
امرأة يعنى من األنصار فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنظر إليھا فإن في أعين األنصار شيئا إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 7967حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي ھريرة ان شاء ﷲ عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم يوشك ان تضربوا وقال سفيان مرة ان يضرب الناس أكباد اإلبل يطلبون العلم ال يجدون عالما أعلم من
عالم أھل المدينة وقال قوم ھو العمرى قال فقدموا مالكا إسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الصحيح إال أن ابن جريج مدلس
وال يدلس إال عن ضعيف وھو ھنا قد عنعن وكذا أبو الزبير مدلس وقد عنعن  .وقال الذھبي في السير بعد أن أورد ھذا
الحديث بھذا اإلسناد  :ھذا حديث نظيف اإلسناد غريب المتن
 - 7968حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان عن بن أبي صالح يعنى سھيال عن أبيه عن أبي ھريرة يخبرھم ذلك عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم إذا كفى أحدكم خادمه صنعة طعامه وكفاه حره ودخانه فليجلسه معه فليأكل فإن أبى فليأخذ لقمة
فليروغھا ثم ليعطھا إياه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال
مسلم
 - 7969حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على أبي قرة الزبيدي موسى بن طارق عن موسى يعنى بن عقبة عن أبي صالح
السمان وعطاء بن يسار أو عن أحدھما عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أتحبون أن تجتھدوا في الدعاء
قولوا اللھم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قرة الزبيدي
 - 7970حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاذ بن ھشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن ھشام عن أبي
ھريرة أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال تقطع الصالة المرأة والكلب والحمار صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين ووقع
فيه اختالف كبير على قتادة
 - 7971حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاذ بن ھشام حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي ھريرة أن نبي ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال لو أن أحدكم يعلم أنه إذا شھد الصالة معي كان له أعظم من شاة سمينة أو شاتين لفعل فما يصيب
من األجر أفضل إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 7972حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاذ ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ھريرة خطب رجل امرأة يعنى من
األنصار فقال انظر إليھا يعني إن في أعين األنصار شيئا مكرر  .وأشار إلى خطأ في سنده من النساخ
 - 7973حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أنس بن عياض حدثني يزيد بن عبد ﷲ بن الھاد عن محمد بن إبراھيم عن أبي سلمة
عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أتى برجل قد شرب فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اضربوه قال
فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك ﷲ قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ال تقولوا ھكذا ال تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا رحمك ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7974حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال نزل علينا أبو ھريرة بالكوفة
قال فكان بينه وبين موالنا قرابة قال سفيان وھو مولى األحمس فاجتمعت أحمس قال قيس فأتينا نسلم عليه وقال سفيان مرة
فاتاه الحي فقال له أبي يا أبا ھريرة ھؤالء أنسباؤك أتوك يسلمون عليك وتحدثھم عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
مرحبا بھم وأھال صحبت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث سنين لم أكن أحرص على أن أعي الحديث منى فيھن حتى
سمعته يقول وﷲ ألن يأخذ أحدكم حبال فيحتطب على ظھره فيأكل ويتصدق خير له من ان يأتي رجال أغناه ﷲ عز و جل من
فضله فيسأله أعطاه أو منعه * ثم قال ھكذا بيده قريب من بين يدي الساعة ستأتون تقاتلون قوما نعالھم الشعر كأن وجوھھم
المجان المطرقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7975حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد وھو الواسطي ثنا محمد بن إسحاق عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يقول استقرضت عبدي فلم يقرضنى ويشتمني عبدي وھو ال يدرى يقول
وا دھراه وا دھراه وأنا الدھر إسناده حسن
 - 7976حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أنس بن عياض حدثني أبو حازم عن أبي سلمة ال أعلمه اال عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف المراء في القرآن كفر ثالث مرات فما عرفتم منه فاعملوا وما
جھلتم منه فردوه إلى عالمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7977حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أنس بن عياض عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال من صام يوما في سبيل ﷲ زحزح ﷲ وجھه عن النار بذلك سبعين خريفا إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 7978حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد ﷲ عن سليمان
بن يسار عن أبي ھريرة أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اشبه صالة برسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من فالن قال سليمان كان يطيل الركعتين األوليين من الظھر ويخفف األخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب
بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان فمن رجال مسلم
 - 7979حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العالء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي
ھريرة ان رجال قال يا رسول ﷲ ان لي قرابة أصلھم ويقطعون وأحسن إليھم ويسيئون إلى وأحلم عنھم ويجھلون على قال
لئن كنت كما تقول فكأنما تسفھم المل وال يزال معك من ﷲ ظھير عليھم ما دمت على ذلك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7980حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العالء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه أتى المقبرة فسلم على أھل المقبرة فقال سالم عليكم دار قوم مؤمنين وإنا ان شاء
ﷲ بكم الحقون ثم قال وددت انا قد رأينا إخواننا قال فقالوا يا رسول ﷲ ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وأخواني الذين لم
يأتوا بعد وأنا فرطھم على الحوض فقالوا يا رسول ﷲ كيف تعرف من لم يأت من أمتك بعد قال أرأيت لو ان رجال كان له
خيل غر محجلة بين ظھراني خيل بھم دھم ألم يكن يعرفھا قالوا بلى قال فإنھم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء
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وأنا فرطھم على الحوض ثم قال أال ليذادن رجال منكم عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديھم أال ھلم فيقال انھم بدلوا
بعدك فأقول سحقا سحقا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7981حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال المؤمن المؤمن مرتين أو ثالثا يغار يغار وﷲ أشد غيرا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7982حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه قال أال أدلكم على ما يرفع ﷲ به الدرجات ويمحو به الخطايا كثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصالة بعد
الصالة وإسباغ الوضوء على المكاره إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7983حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه قال لتؤدن الحقوق إلى أھلھا يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء تنطحھا إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 7984حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن يعقوب بن عبد ﷲ القمي عن حفص بن حميد قال قال زياد
بن حدير وددت انى في حيز من حديد معي ماء يصلحنى ال أكلم الناس وال يكلموني ھذا أثر وليس بحديث وليس له تعلق
بحديث أبي ھريرة أو غيره
 - 7985حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه نھى عن النذر وقال ال يرد من القدر وإنما يستخرج من البخيل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7986حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم يرويه عن ربه عز و جل انه قال أنا خير الشركاء فمن عمل عمال فأشرك فيه غيري فأنا بريء منه وھو
للذي أشرك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7987حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة ثنا العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة
قال قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل أنا خير الشركاء من عمل لي عمال فأشرك فيه غيري فأنا منه
بريء وھو للذي أشرك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 7988حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن أبي عثمان عن أبي ھريرة قال سمعت رسول
ﷲ الصادق المصدوق أبا القاسم صاحب الحجرة صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال تنزع الرحمة إال من شقى قال شعبة كتب به
إلى وقرأته عليه يعنى منصورا إسناده حسن
 - 7989حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال الكمأة من المن وماؤھا شفاء للعين والعجوة من الجنة وماؤھا شفاء من السم حسن وھذا إسناد
ضعيف لضعف شھر بن حوشب
 - 7990حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر أنا شعبة عن أبي زياد الطحان قال سمعت أبا ھريرة يقول عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه رأى رجال يشرب قائما فقال له قه قال لمه قال أيسرك أن يشرب معك الھر قال ال قال فإنه قد شرب
معك من ھو شر منه الشيطان أبو زياد الطحان لم يرو عنه غير شعبة وقد حسن القول فيه يحيى بن معين فوثقه وقال أبو
حاتم كما في الجرح والتعديل  :شيخ صالح الحديث لكن قال الذھبي في الميزان  :ال يعرف له حديثان في كتاب " غرائب
شعبة " للنسائي  .قلنا  :ويغلب على ظننا أن ھذا الحديث أحدھما فھو غريب تفرد بروايته أبو زياد ھذا عن أبي ھريرة
والغرابة بينة في متنه
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 - 7991حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شعبة عن أبي زياد مولى الحسن بن على قال سمعت أبا ھريرة فذكره
غريب تفرد بروايته أبو زياد عن أبي ھريرة مكرر ما قبله
 - 7992حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يھلك أمتي ھذا الحي من قريش قالوا فما تأمرنا يا رسول ﷲ قال لو ان الناس اعتزلوھم وقال
أبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على ھذا الحديث فإنه خالف األحاديث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم يعنى قوله
اسمعوا وأطيعوا واصبروا إسناده صحيح على شرط الشيخين  ...وأخرجه البخاري  3604ومسلم  ... 2917وأما قول اإلمام
أحمد بعد الحديث فقال أحمد شاكر  :لعله كان احتياطا منه رحمه ﷲ خشية أن يظن أن اعتزالھم يعني الخروج عليھم وفي
الخروج فساد كبير بما يتبعه من تفريق الكلمة وما فيه من شق عصا الطاعة ولكن الواقع أن المراد باالعتزال أن يحتاط
اإلنسان لدينه فال يدخل معھم مداخل الفساد
 - 7993حدثنا أبو عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر سئل عن قراءة اإلمام في الصالة قال ثنا
شعبة عن أبي محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھريرة قال في كل الصلوات يقرأ فما أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7994حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن بن شھاب عن بن أكيمة الليثي عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انصرف من صالة جھر فيھا بالقراءة فقال ھل قرأ معي أحد منكم آنفا قال رجل نعم يا رسول
ﷲ قال انى أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتھى الناس عن القراءة مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فيما جھر فيه رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من القراءة في الصالة حين سمعوا ذلك من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح
 - 7995حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن سمى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح
السمان عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من قال ال إله اال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد
وھو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له
حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به اال أحد عمل أكثر من ذلك إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 7996حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن سمى مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من قال سبحان ﷲ وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد
البحر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 7997حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن موسى يعنى بن على عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال شر ما في رجل شح ھالع وجبن خالع إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الصحيح
 - 7998حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا مالك عن عبد ﷲ بن عبد الرحمن عن بن حنين عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم سمع رجال يقرأ قل ھو ﷲ أحد فقال وجبت قالوا يا رسول ﷲ ما وجبت قال وجبت له الجنة إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن عبدالرحمن
 - 7999حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح الحنفي عن أبي سعيد
الخدري وأبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ أصطفى من الكالم أربعا سبحان ﷲ والحمد وال إله اال
ﷲ وﷲ أكبر فمن قال سبحان ﷲ كتب ﷲ له عشرين حسنة أو حط عنه عشرين سيئة ومن قال ﷲ أكبر فمثل ذلك ومن قال ال
إله اال ﷲ فمثل ذلك ومن قال الحمد رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثالثون حسنة وحط عنه ثالثون سيئة إسناده
صحيح على شرط مسلم
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 - 8000حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن حماد عن محمد بن زياد وعفان ثنا حماد أنا محمد بن زياد
قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السالسل
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 8001حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول كان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم إذا أتى بطعام من غير أھله سأل عنه فإن قيل ھدية أكل وان قيل صدقة قال كلوا ولم يأكل إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 8002حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا حماد عن محمد قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا القاسم يقول
يخرج من المدينة رجال رغبة عنھا والمدينة خير لھم لو كانوا يعلمون إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8003حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا
القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول يدخل سبعون ألفا من أمتي الجنة بغير حساب فقال رجل ادع ﷲ ان يجعلني منھم فقال اللھم
اجعله منھم ثم قام آخر فقال ادع ﷲ أن يجعلني منھم فقال سبقك بھا عكاشة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8004حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا عبد الواحد يعنى بن زياد وحدثني محمد بن المنھال أخو حجاج
األنماطي وكان ثقة قال ثنا عبد الواحد بن زياد مثله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم مثله إسناداه قويان
 - 8005حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب حدثني أبي سمعت أبا ھريرة
يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الخطبة التي ليس فيھا شھادة كاليد الجذماء إسناده قوي
 - 8006حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال يشكر ﷲ من ال يشكر الناس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8007حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجھه خرجت من وجھه كل خطيئة نظر إليھا
بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء أو نحو ھذا فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطش بھا مع الماء أو مع آخر
قطرة الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8008حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثنا إسحاق قال ثنا مالك عن العالء بن عبد
الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أال أخبركم بما يمحو ﷲ به الخطايا ويرفع به
الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره قال إسحاق في المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم
الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8009حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن سمى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح
السمان عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا اال أن
يستھموا عليه الستھموا عليه ولو يعلمون ما في التھجير الستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوھما ولو حبوا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8010حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن عبيد مولى أبي رھم عن أبي ھريرة قال سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول رب يمين ال تصعد إلى ﷲ بھذه البقعة فرأيت فيھا النخاسين بعد إسناده ضعيف
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 - 8011حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ھل ترون قبلتي ھا ھنا فوﷲ ما يخفى على خشوعكم وال ركوعكم انى ألراكم من وراء ظھري
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8012حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن معاوية يعنى بن أبي صالح عن أبي بشر عن عامر بن لدين األشعري
عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان يوم الجمعة يوم عيد فال تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم
اال أن تصوموا قبله أو بعده إسناده حسن
 - 8013حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن وأبو سعيد قاال ثنا زائدة ثنا عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن
حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أي الصالة أفضل بعد المكتوبة قال الصالة
في جوف الليل قيل أي الصيام أفضل بعد رمضان قال شھر ﷲ الذي تدعونه المحرم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8014حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا زھير يعنى بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار
عن أبي ھريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما يصيب المؤمن من وصب وال نصب وال ھم
وال حزن وال أذى وال غم حتى الشوكة يشاكھا اال كفر ﷲ من خطاياه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8015حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ومؤمل قاال حدثنا زھير بن محمد قال مؤمل الخرساني ثنا موسى بن
وردان عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط وقال مؤمل
من يخالل إسناده جيد
 - 8016حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا مؤمل وعبد الرحمن عن زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ھل تدرون من المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول ﷲ من ال درھم له وال متاع قال ان المفلس من أمتي من
يأتي يوم القيامة بصيام وصالة وزكاة ويأتي قد شتم عرض ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا فيقعد فيقتص ھذا من حسناته وھذا
من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياھم فطرحت عليه ثم طرح في النار إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 8017حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه
بعرض من الدنيا قليل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8018حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا حوشب بن عقيل حدثني مھدي حدثني عكرمة مولى بن عباس
قال دخلت على أبي ھريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن صوم
يوم عرفة بعرفات قال أبي وقال عبد الرحمن عن مھدي العبدي إسناده ضعيف  . .ولم يثبت أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
نھى عن صيام يوم عرفة بعرفات نصا لكن ثبت عند الشيخين أنه لم يصمه ) البخاري  1989عن أم الفضل  .وھو 1658
ومسلم  1123عن ميمونة (  .وثبت عن أمير المؤمنين عمر وابنه عبد ﷲ أنھما نھيا عن صيامه ) سنن النسائي الكبرى
 2823و . 2824وانظر ما سلف في مسند ابن عمر ( 5080
 - 8019حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن خالس بن عمرو الھجري قال قال أبو ھريرة قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لوال بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولم يخبث الطعام ولوال حواء لم تخن أنثى زوجھا صحيح وھذا
إسناد ضعيف النقطاعه
 - 8020حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن سماك ثنا عبد ﷲ بن ظالم قال سمعت أبا ھريرة قال سمعت
حبى أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان فساد أمتي على يدي غلمة سفھاء من قريش صحيح
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 - 8021حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا بن أبي ذئب عن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي
ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قرأ النجم فسجد وسجد الناس معه اال رجلين أرادا الشھرة إسناده قوي
 - 8022حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا أبو علقمة يعنى الفروي ثنا يزيد بن خصيفة عن بشر بن سعيد قال قال أبو
ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أيما امرأة أصابت بخورا فال تشھدن عشاء اآلخرة إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي علقمة الفروي فمن رجال مسلم
 - 8023حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير بن نھار عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إن حسن الظن من حسن العبادة إسناده ضعيف
 - 8024حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا عبد ﷲ بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة أن ثمامة بن
أثال أو أثالة أسلم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اذھبوا به إلى حائط بنى فالن فمروه أن يغتسل حديث قوي وھذا
إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر
 - 8025حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو داود ثنا ھمام عن قتادة عن النضر يعنى بن أنس بن مالك عن بشير بن نھيك عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أرسل على أيوب جراد من ذھب فجعل يلتقط فقال ألم أغنك يا أيوب قال يا
رب ومن يشبع من رحمتك أو قال من فضلك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين عدا أبي داود فمن
رجال مسلم
 - 8026حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال كانت شجرة تؤذى أھل الطريق فقطعھا رجل فنحاھا عن الطريق فأدخل بھا الجنة إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الصحيح غير أبي كامل
 - 8027حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم وغير واحد عن الحسن وبن سيرين عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط اال
التوحيد فلما احتضر قال ألھله انظروا إذا أنا مت ان يحرقوه حتى يدعوه حمما ثم اطحنوه ثم أذروه في يوم ريح فلما مات
فعلوا ذلك به فإذا ھو في قبضة ﷲ فقال ﷲ عز و جل يا بن آدم ما حملك على ما فعلت قال أي رب من مخافتك قال فغفر له
بھا ولم يعمل خيرا قط اال التوحيد للحديث إسنادان  :أولھما عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع الصائغ عن
أبي ھريرة  :وھذا إسناد متصل صحيح وثانيھما عن حماد بن سلمة عن غير واحد عن الحسن وابن سيرين مرسال  :وھو
ضعيف إلرساله ولجھالة حماد بن سلمة
 - 8028حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم رأى رجال مضطجعا على بطنه فقال ان ھذه ضجعة ال يحبھا ﷲ إسناده حسن
 - 8029حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد أنا محمد بن عمرو عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم ابنا العاص مؤمنان عمرو وھشام إسناده حسن
 - 8030حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل وأبو النضر قاال ثنا زھير ثنا سعد الطائي قال أبو النضر سعد أبو مجاھد ثنا
أبو المدلة مولى أم المؤمنين سمع أبا ھريرة يقول قلنا يا رسول ﷲ انا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أھل اآلخرة وإذا
فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء واألوالد قال لو تكونون أو قال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليھا
عندي لصافحتكم المالئكة بأكفھم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء ﷲ بقوم يذنبون كي يغفر لھم قال قلنا يا رسول ﷲ
حدثنا عن الجنة ما بناؤھا قال لبنة ذھب ولبنة فضة ومالطھا المسك االذفر وحصباؤھا اللؤلؤ والياقوت وترابھا الزعفران من
يدخلھا ينعم وال يبأس ويخلد وال يموت ال تبلى ثيابه وال يفنى شبابه ثالثة ال ترد دعوتھم اإلمام العادل والصائم حتى يفطر
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ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لھا أبواب السماء ويقول الرب عز و جل وعزتي ألنصرنك ولو بعد حين صحيح
بطرقه وشواھده
 - 8031حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا زھير ثنا سعد بن عبيد الطائي قلت لزھير أھو أبو المجاھد قال نعم
قد حدثني أبو المدلة مولى أم المؤمنين أنه سمع أبا ھريرة قلنا يا رسول ﷲ فذكر الحديث صحيح بطرقه وشواھده
 - 8032حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو قطن ثنا يونس بن عمرو بن عبد ﷲ يعنى بن أبي إسحاق عن مجاھد عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أتاني جبريل عليه السالم فقال انى كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني ان أدخل عليك البيت
الذي أنت فيه اال أنه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل فمر برأس التمثال يقطع فيصير كھيئة
الشجرة ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن ومر بالكلب فيخرج ففعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وإذا الكلب
جرو كان للحسن والحسين عليھما السالم تحت نضد لھما صحيح دون قصة تمثال الرجل فقد تفرد بھا يونس بن أبي إسحاق
وقد قال عنه اإلمام أحمد  :في حديثه زيادة على حديث الناس وقال أبو أحمد الحاكم  :ربما وھم في روايته  .قلنا  :ويونس قد
حسن حاله غير واحد من أھل العلم وھو عندنا حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر و يستغرب
 - 8032قال وما زال يوصينى بالجار حتى ظننت أو رأيت أنه سيورثه انظر السابق ) والحديث في البخاري (
 - 8033حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو قطن وإسماعيل بن عمر قاال ثنا يونس عن مجاھد أبي الحجاج عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل ليباھى المالئكة بأھل عرفات يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8034حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو قطن ثنا يونس عن مجاھد عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عن الدواء الخبيث إسناده حسن
 - 8035حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن على بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة إسناده صحيح
 - 8036حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم إذا أتى بطعام من غير أھله سأل عنه فإن قيل ھدية أكل وإن قيل صدقة قال كلوا ولم يأكل إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الصحيح غير أبي كامل
 - 8037حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد ثنا جعفر بن أبي وحشية عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة قال
خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على أصحابه وھم يتنازعون في ھذه الشجرة التي اجتثت من فوق األرض ما لھا من
قرار فقالوا نحسبھا الكمأة فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الكمأة من المن وماؤھا شفاء للعين والعجوة من الجنة وھى
شفاء من السم حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف شھر بن حوشب
 - 8038حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد عن خالد الحذاء عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة قال لما قفا وفد
عبد القيس قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لھم إسناده ضعيف لضعف شھر
بن حوشب وباقي رجاله ثقات
 - 8039حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال حدثنا بھز ثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد ﷲ يعنى بن أبي طلحة عن سعيد بن
بشار عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول اللھم انى أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك ان
أظلم أو أظلم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
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 - 8040حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال حدثنا بھز وعفان قاال ثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن أبي
عمرة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ملكا بباب من أبواب السماء يقول من يقرض اليوم يجزى
غدا وملكا بباب آخر يقول اللھم أعط منفقا خلفا وعجل لممسك تلفا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8041حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا حماد بن سلمة أنا إسحاق بن عبد ﷲ عن أبي صالح عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان رجال حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد قال فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء
ثم باعه قال فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل قال فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه رجاله
ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة من رجال مسلم وقد شك حماد في رفعه كما سيأتي من رواية عفان بن مسلم عنه
ووقفه ھو الصواب عندنا فإنه يبعد جدا أن يعاقب من يشوب الخمر بالماء بمثل ھذا ألن الخمر لم تكن مباحة قط ال قبل
اإلسالم وال بعده ويغلب على الظن أن ھذا مما سمعه أبو ھريرة من كعب األحبار مما تناقلته بنو إسرائيل بينھم من الحكايات
القديمة وﷲ أعلم
 - 8042حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا ھمام ثنا قتادة عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة قال ھمام وجدت في كتابي عن
بشير بن نھيك وال أظنه اال عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صالته صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8043حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا سليم يعنى بن حيان ثنا سعيد يعنى بن ميناء عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ يوم القيامة من ريح المسك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8044حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا ھمام ثنا قتادة عن بشير بن نھيك وال أظنه اال عن النضر بن أنس عن بشير بن
نھيك عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ يوم القيامة من ريح المسك
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8045حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا سليم بن حيان ثنا سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
الصوم جنة فإذا كان أحدكم يوما صائما فال يرفث وال يجھل فإن امرؤ شتمه أو قاتله فليقل إني صائم إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8046حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل وعفان قاال ثنا حماد عن أبي المھزم وقال عفان أخبرنا أبو المھزم عن أبي
ھريرة كنا مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم في حج وعمرة فاستقبلنا وقال عفان فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربھن
بعصينا وسياطنا ونقتلھن وأسقط في أيدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون فسألنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ال بأس
بصيد البحر إسناده ضعيف جدا
 - 8047حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن غيالن بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي ھريرة
قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاھلية ومن خرج على
أمتي بسيفه يضرب برھا وفاجرھا ال يحاشي مؤمنا إليمانه وال يفي لذي عھد بعھده فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عميه
يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية أو يدعو إلى العصبية فقتلة جاھلية إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير زياد بن رياح فمن رجال مسلم
 - 8048حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يحسر الفرات عن جبل من ذھب فيقتتل الناس فيقتل من كل مائة تسعون أو قال تسعة وتسعون كلھم
يرى أنه ينجو إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
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 - 8049حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أشعث بن عبد ﷲ عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة قال
جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منھا شاة فطلبه الراعي حتى انتزعھا منه قال فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر فقال عمدت
إلى رزق رزقنيه ﷲ عز و جل انتزعته منى فقال الرجل تا ان رأيت كاليوم ذئبا يتكلم قال الذئب أعجب من ھذا رجل في
النخالت بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما ھو كائن بعدكم وكان الرجل يھوديا فجاء الرجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم
فأسلم وخبره فصدقه النبي صلى ﷲ عليه و سلم ثم قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم انھا إمارة من إمارات بين يدي الساعة قد
أوشك الرجل أن يخرج فال يرجع حتى تحدثه نعاله وسوطه ما أحدث أھله بعده إسناده ضعيف لضعف شھر بن حوشب
ويأتي نحوه في مسند أبي سعيد  84 - 83 / 3ورجاله رجال الصحيح
* والمحفوظ عن أبي ھريرة ھو ما أخرجه البخاري 2324ومسلم  2388وقد سلف في المسند
 - 8050حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن ھرمز عن أبي ھريرة عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنما رأت ملكا سلوا ﷲ من فضله وإذا سمعتم نھاق
الحمار فإنه رأى شيطانا فتعوذوا با من الشيطان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8051حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا ليث حدثني سعيد يعنى المقبري عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار انه
سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد ال يريد اال
الصالة فيه اال تبشبش ﷲ به كما يتبشبش أھل الغائب بطلعته إسناده ضعيف
 - 8052حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث حدثني سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان يقول يا نساء المسلمات ال تحقرن جارة لجارتھا وال فرسن شاة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8053حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث حدثني سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
كان يقول ال إله اال ﷲ وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب األحزاب وحده وال شيء بعده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8054حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثني ھاشم بن القاسم ثنا ليث يعنى بن سعد حدثني بكير بن عبد ﷲ بن األشج عن سليمان
بن يسار عن أبي ھريرة قال بعثنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في بعث فقال ان وجدتم فالنا وفالنا لرجلين من قريش
فاحرقوھما بالنار ثم قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حين أردنا الخروج انى كنت أمرتكم أن تحرقوا فالنا وفالنا بالنار
وان النار ال يعذب بھا إال ﷲ عز و جل فإن وجدتموھما فاقتلوھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8055حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي ھريرة أنه سمع رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان شر الناس ذو الوجھين يأتي ھؤالء بوجه وھؤالء بوجه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8056حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم والخزاعي يعنى أبا سلمة قاال حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن
أبي سالم عن معاوية بن مغيث الھذلي عن أبي ھريرة أنه سمعه يقول سألت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ماذا رد إليك
ربك في الشفاعة فقال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم
والذي نفس محمد بيده ما يھمنى من انقصافھم على أبواب الجنة أھم عندي من تمام شفاعتي وشفاعتي لمن شھد أن ال إله إال
ﷲ مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه صحيح دون قوله " والذي نفس محمد بيده ما يھمنى من انقصافھم على أبواب الجنة
أھم عندي من تمام شفاعتي " وإسناد الحديث قابل للتحسين
 - 8057حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب بن جرير حدثني أبي قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لم يتكلم في المھد اال ثالثة عيسى بن مريم وكان من بنى إسرائيل رجل عابد يقال له جريج
فابتنى صومعة وتعبد فيھا قال فذكر بنو إسرائيل يوما عبادة جريج فقالت بغي منھم لئن شئتم ألصيبنه فقالوا قد شئنا قال فأتته
فتعرضت له فلم يلتفت إليھا فأمكنت نفسھا من راع كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج فحملت فولدت غالما فقالوا ممن
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قالت من جريج فأتوه فاستنزلوه فشتموه وضربوه وھدموا صومعته فقال ما شأنكم قالوا إنك زنيت بھذه البغي فولدت غالما قال
وأين ھو قالوا ھا ھو ذا قال فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغالم فطعنه بأصبعه وقال با يا غالم من أبوك قال أنا بن
الراعي فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه وقالوا نبني صومعتك من ذھب قال ال حاجة لي في ذلك ابنوھا من طين كما كانت
قال وبينما امرأة في حجرھا بن لھا ترضعه إذ مر بھا راكب ذو شارة فقالت اللھم اجعل ابني مثل ھذا قال فترك ثديھا وأقبل
على الراكب فقال اللھم ال تجعلنى مثله قال ثم عاد إلى ثديھا يمصه قال أبو ھريرة فكأني أنظر إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يحكي علي صنيع الصبي ووضعه أصبعه في فمه فجعل يمصھا ثم مر بأمة تضرب فقالت اللھم ال تجعل ابني مثلھا قال
فترك ثديھا وأقبل على أمه فقال اللھم اجعلني مثلھا يا أماه قال فذلك حين تراجعا الحديث فقالت حلقي مر الراكب ذو الشارة
فقلت اللھم اجعل ابني مثله فقلت اللھم ال تجعلنى مثله ومر بھذه األمة فقلت اللھم ال تجعل ابني مثلھا فقلت اللھم اجعلني مثلھا
فقال يا أماه ان الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة وان ھذه األمة يقولون زنت ولم تزن وسرقت ولم تسرق وھى تقول
حسبي ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8058حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا جرير عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
لم يتكلم في المھد اال ثالثة عيسى بن مريم عليه السالم وصبي كان في زمان جريج وصبي آخر فذكر الحديث قال واما جريج
فكان رجال عابدا في بنى إسرائيل وكانت له أم وكان يوما يصلي إذ اشتاقت إليه أمه فقالت يا جريج فقال يا رب الصالة خير
أم أمي آتيھا ثم صلى ودعته فقال مثل ذلك ثم دعته فقال مثل ذلك وصلى فاشتد على أمه وقالت اللھم أر جريجا المومسات ثم
صعد صومعة له وكانت زانية من بنى إسرائيل فذكر نحوه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8059حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا أفلح بن سعيد شيخ من أھل قباء من األنصار ثنا عبد ﷲ بن رافع مولى أم
سلمة قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان طال بك مدة أوشكت ان ترى قوما يغدون
في سخط ﷲ ويروحون في لعنته في أيديھم مثل أذناب البقر إسناده قوي على شرط مسلم
 - 8060حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر البرساني ثنا جعفر يعنى بن برقان قال سمعت يزيد بن األصم عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ
ولكن أخشى عليكم العمد إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8061حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر ثنا عبد الحميد بن جعفر األنصاري أخبرني عياض بن عبد ﷲ بن أبي
سرح عن أبي ھريرة قال قام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يخطب الناس فذكر اإليمان با والجھاد في سبيل ﷲ من أفضل
األعمال عند ﷲ قال فقام رجل فقال يا رسول ﷲ أرأيت ان قتلت في سبيل ﷲ وأنا صابر محتسب مقبال غير مدبر كفر ﷲ
عنى خطاياي قال نعم قال فكيف قلت قال فرد عليه القول كما قال قال نعم قال فكيف قلت قال فرد عليه القول أيضا قال يا
رسول ﷲ أرأيت ان قتلت في سبيل ﷲ صابرا محتسبا مقبال غير مدبر كفر ﷲ عنى خطاياي قال نعم إال الدين فإن جبريل
عليه السالم سارني بذلك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر فمن رجال
مسلم
 - 8062حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي ھريرة قال كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يؤمنا في الصالة فيجھر ويخافت فجھرنا فيما جھر فيه وخافتنا فيما خافت فيه فسمعته يقول ال
صالة اال بقراءة صحيح وھذا إسناد ضعيف ابن أبي ليلى سيء الحفظ
 - 8063حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن أبي إدريس الخوالني عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا توضأ أحدكم فليستنثر وإذا استجمر فليوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8064حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ھمام بن منبه انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال تقبل صالة من أحدث حتى يتوضأ قال فقال له رجل من أھل حضرموت ما الحدث يا أبا ھريرة قال فساء
أو ضراط إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8065حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبي إسحاق عن مجاھد عن أبي ھريرة أن جبريل عليه
السالم جاء فسلم على النبي صلى ﷲ عليه و سلم فعرف صوته فقال ادخل فقال ان في البيت سترا في الحائط فيه تماثيل
فاقطعوا رءوسھا فاجعلوھا بساطا أو وسائد فاوطؤوه فإنا ال ندخل بيتا فيه تماثيل إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8066حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال بينا الحبشة
يلعبون عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بحرابھم دخل عمر فأھوى إلى الحصباء يحصبھم بھا فقال له النبي صلى ﷲ عليه
وسلم دعھم يا عمر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8067حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن األصم عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو كان الدين عند الثريا لذھب رجل من فارس أو أبناء فارس حتى يتناوله إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 8068حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن األصم عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذھب ﷲ بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ﷲ فيغفر لھم
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8069حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر وعبد األعلى عن معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان اليھود والنصارى ال يصبغون فخالفوھم قال عبد الرزاق في حديثه قال
الزھري واألمر باألصباغ فأحلكھا أحب إلينا قال معمر وكان الزھري يخضب بالسواد إسناداه صحيحان على شرط الشيخين
 - 8070حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال ال أعلمه
اال عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكأل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8071حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي ھريرة قال كنت
أمشي مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في نخل لبعض أھل المدينة فقال يا أبا ھريرة ھلك المكثرون اال من قال ھكذا وھكذا
وھكذا ثالث مرات حثا بكفه عن يمينه وعن يساره وبين يديه وقليل ما ھم ثم مشى ساعة فقال يا أبا ھريرة اال أدلك على كنز
من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول ﷲ قال قل ال حول وال قوة اال با وال ملجأ من ﷲ اال إليه ثم مشى ساعة فقال يا أبا
ھريرة ھل تدري ما حق الناس على ﷲ وما حق ﷲ على الناس قلت ﷲ ورسوله أعلم قال فإن حق ﷲ على الناس ان يعبدوه
وال يشركوا به شيئا فإذا فعلوا ذلك فحق عليه ان ال يعذبھم إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير كميل بن زياد
 - 8072حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يتمن أحدكم الموت أما محسن فيزداد إحسانا واما مسيء فلعله ان يستعتب إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8073حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من حلف فقال في حلفه والالت فليقل ال إله اال ﷲ ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق
بشيء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8074حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من حلف فقال ان شاء ﷲ لم يحنث قال عبد الرزاق وھو اختصره يعنى معمرا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
* ھو اختصره  :يعني من حديث قول سليمان " ألطوفن الليلة على سبعين امرأة  " ...وآخره قول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم  " :لو قال إن شاء ﷲ كان كما قال " ثم نقل األرناؤوط عن أحمد شاكر تحقيق أنھما حديثان مختلفا المعنى وال يمكن أن
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يكون أحدھما اختصار لآلخر وأن معنى الحديث ثابت عن ابن عمر كما مضى في المسند مرارا  4510و  4581و 6414
وختم البحث بقوله " وقد حقق الحافظ في الفتح ھذا الموضع على شيئ من التردد منه وإن كان في مجموع كالمه يميل إلى
إبطال ھذا التعليل وإلى صحة الحديثين جميعا "
 - 8075حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا بن جريج أخبرني عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن يوحنس عن أبي عبد ﷲ
القراظ أنه قال أشھد الثالث على أبي ھريرة أنه قال قال أبو القاسم من أراد أھل البلدة بسوء يعنى أھل المدينة أذابه ﷲ كما
يذوب الملح في الماء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8076حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال شھدنا مع رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوم خيبر فقال يعنى لرجل يدعى اإلسالم ھذا من أھل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتاال
شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول ﷲ الرجل الذي قلت له أنه من أھل النار فإنه قاتل اليوم قتاال شديدا وقد مات فقال النبي
صلى ﷲ عليه و سلم إلى النار فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما ھم على ذلك إذ قيل فإنه لم يمت ولكن به جراح شديد فلما
كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى ﷲ عليه و سلم بذلك فقال ﷲ أكبر أشھد انى عبد ﷲ ورسوله
ثم أمر بالال فنادى في الناس انه ال يدخل الجنة اال نفس مسلمة وان ﷲ عز و جل يؤيد ھذا الدين بالرجل الفاجر إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8077حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزھري أخبرني بن المسيب أن أبا ھريرة قال شھدنا مع النبي
صلى ﷲ عليه و سلم خيبر فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم لرجل ممن معه يذعن باإلسالم ان ھذا من أھل النار فذكر معناه
اال أنه قال فاشتد على رجال من المسلمين فقالوا يا رسول ﷲ قد صدق ﷲ حديثك وقد انتحر فالن فقتل نفسه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8078حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما تعدون الشھيد فيكم قالوا من قتل في سبيل ﷲ قال ان شھيد أمتي إذا لقليل القتل في
سبيل ﷲ شھادة والبطن شھادة والغرق شھادة والنفساء شھادة والطاعون شھادة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8079حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا إسرائيل عن أبي سنان عن أبي صالح الحنفي عن أبي سعيد الخدري
وأبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل اصطفى من الكالم أربعا سبحان ﷲ والحمد وال إله اال
ﷲ وﷲ أكبر قال ومن قال سبحان ﷲ كتبت له بھا عشرون حسنة وحط عنه عشرون سيئة ومن قال ﷲ أكبر فمثل ذلك ومن
قال ال إله اال ﷲ فمثل ذلك ومن قال الحمد رب العالمين من قبل نفسه كتب له بھا ثالثون حسنة وحط عنه بھا ثالثون سيئة
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8080حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم في آخر الزمان يظھر ذو السويقتين على الكعبة قال حسبت انه قال فيھدمھا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8081حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا جعفر يعنى بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من يأخذ من أمتي خمس خصال فيعمل بھن أو يعلمھن من يعمل بھن قال قلت أنا يا
رسول ﷲ قال فأخذ بيدي فعدھن فيھا ثم قال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم ﷲ لك تكن أغنى الناس واحسن إلى
جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب حديث جيد وھذا
إسناد ضعيف لجھالة أبي طارق السعدي
 - 8082حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي ھريرة قال
بعث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سرية عينا وأمر عليھم عاصم بن ثابت وھو جد عاصم بن عمر فانطلقوا حتى إذا كانوا
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ببعض الطريق بين عسفان ومكة نزوال ذكروا لحى من ھذيل يقال لھم بنو لحيان فتبعوھم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا
آثارھم حتى نزلوا منزال نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من تمر المدينة فقالوا ھذا من تمر يثرب فاتبعوا آثارھم حتى
لحقوھم فلما أحسھم عاصم بن ثابت وأصحابه لجئوا إلى فدفد وقد جاء القوم فأحاطوا بھم وقالوا لكم العھد والميثاق ان نزلتم
إلينا أن ال نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أما أنا فال أنزل في ذمة كافر اللھم أخبر عنا رسولك قال فقاتلوھم فرموھم
فقتلوا عاصما في سبعة نفر وبقى خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة ورجل آخر فأعطوھم العھد والميثاق ان نزلوا إليھم فلما
استمكنوا منھم حلوا أوتار قسيھم فربطوھم بھا فقال الرجل الثالث الذي معھما ھذا أول الغدر فأبى أن يصحبھم فجروه فأبى أن
يتبعھم فضربوا عنقه فانطلقوا بخبيب بن عدى وزيد بن الدثنة حتى باعوھما بمكة فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل
وكان قد قتل الحرث يوم بدر فمكث عندھم أسيرا حتى إذا اجمعوا قتله استعار موسى من إحدى بنات الحرث ليستحد بھا
فأعارته قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه قالت فأخذه فوضعه على فخذه فلما رأته فزعت فزعا عرفه والموسى
في يده فقال أتخشين أن أقتله ما كنت ألفعل ان شاء ﷲ قال وكانت تقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب قد رأيته يأكل من
قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وانه لموثق في الحديد وما كان اال رزقا رزقه ﷲ إياه قال ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه
فقال دعوني أصلي ركعتين فصلى ركعتين فقال لوال ان تروا ما بي جزعا من الموت لزدت قال وكان أول من سن الركعتين
عند القتل ھو ثم قال اللھم أحصھم عددا
) ما أبالي حين أقتل شھيدا  ...على أي شق كان

مصرعي (

) وذلك في ذات اإلله وإن يشأ  ...يبارك على أوصال شلو ممزع (
ثم قام إليه عقبة بن الحرث فقتله وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان قتل عظيما من عظمائھم يوم
بدر فبعث ﷲ عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلھم فلم يقدروا على شيء منه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8083حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تصحب المالئكة رفقة فيھا كلب أو جرس إسناده صحيح
 - 8084حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ولد الزنا أشر الثالثة إسناده صحيح  .وكانت عائشة إذا قيل لھا  :ھو شر الثالثة ) يعني ولد الزنا ( عابت ذلك
وقالت ما عليه من وزر أبويه  .قال ﷲ ) وال تزر وازرة وزر أخرى ( أخرجه عنھا عبد الرزاق والحاكم والبيھقي وسنده
صحيح
أما ما روي عنھا مرفوعا في المسند  109 / 6وسنن البيھقي  58 / 10من أنه شر الثالثة إذا عمل بعمل أبويه فسنده ضعيف
ومثله عن ابن عباس عند الطبراني  10674والبيھقي  58 / 10وسنده ضعيف أيضا ) وللحديث تأويالت منھا أن المراد بولد
الزنا من أكثر منه وعرف به كما قيل للمسافر ابن السبيل (
 - 8085حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا أيوب يعنى بن عتبة ثنا أبو كثير السحيمي عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم البيعان بالخيار من بيعھما ما لم يتفرقا أو يكون بيعھما في خيار صحيح لغيره وھذا إسناد
ضعيف لضعف أيوب بن عتبة
 - 8086حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا أيوب عن أبي كثير عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال يبتاع الرجل على بيع أخيه وال يخطب على خطبته وال تشترط المرأة طالق أختھا لتستفرغ صحفتھا فإنما لھا ما كتب ﷲ
عز و جل لھا صحيح وھذا إسناد ضعيف
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 - 8087حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم أبو النضر قال ثنا الفرج يعنى بن فضالة ثنا أبو سعيد المديني عن أبي ھريرة قال
دعوات سمعتھا من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال أتركھا ما عشت حيا سمعته يقول اللھم اجعلني أعظم شكرك وأكثر
ذكرك واتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك إسناده ضعيف
 - 8088حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا الفرج بن فضالة ثنا على بن أبي طلحة عن أبي ھريرة قال قيل للنبي صلى ﷲ
عليه و سلم ألي شيء سمى يوم الجمعة قال ألن فيھا طبعت طينة أبيك آدم وفيھا الصعقة والبعثة وفيھا البطشة وفي أخر ثالث
ساعات منھا ساعة من دعا ﷲ عز و جل فيھا استجيب له إسناده ضعيف
 - 8089حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن داود بن قيس عن أبي سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره وحسب امرئ من الشر ان يحقر أخاه المسلم
إسناده جيد
 - 8090حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم وإسحاق بن عيسى المعنى واللفظ لفظ يحيى بن آدم قاال ثنا شريك عن
إبراھيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ھريرة قال دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الخالء فأتيته
بتور فيه ماء فاستنجى ثم مسح بيديه في األرض ثم غسلھا ثم أتيته بتور آخر فتوضأ به إسناده ضعيف
 - 8090قال أبي قال أسود يعني شاذان في ھذا الحديث إذا دخل الخالء أتيته بماء في تور أو في ركوة وذكره بإسناده
 - 8091حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاھد عن أبي ھريرة قال أمرني
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بثالث ونھاني عن ثالث أمرني بركعتي الضحى كل يوم والوتر قبل النوم وصيام ثالثة أيام
من كل شھر ونھاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب إسناده ضعيف
 - 8092حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن بن موھب عن أبيه عن أبي ھريرة رفعه قال ان ﷲ عز و
جل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إسناده ضعيف جدا  . .وفي الباب ما يغني عنه
 - 8093حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة يرفعه إلى
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ألن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تفضي إلى جلده خير له من أن يجلس على
قبر صحيح
 - 8094حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من تسمى باسمى فال يتكنى بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فال يتسمى باسمى حسن لغيره
وھذا إسناد ضعيف شريك سيء الحفظ
 - 8095حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر عن ھمام بن منبه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم في قوله عز و جل } ادخلوا الباب سجدا { قال دخلوا زحفا وقولوا } حطة { قال بدلوا فقالوا حنطة في شعرة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8096حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر عن ھمام بن منبه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال الكلمة اللينة صدقة وكل خطوة يمشيھا إلى الصالة أو قال إلى المسجد صدقة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8097حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر عن ھمام بن منبه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أنه سمى الحرب خدعة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8098حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن معمر عن ھمام بن منبه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم في الخضر قال إنما سمى خضرا انه جلس على فروة بيضاء فإذا ھي تحته تھتز خضراء إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8099حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب ثنا بن أبي ذئب حدثني سعيد بن سمعان سمعت أبا ھريرة يحدث أبا قتادة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت اال أھله فإذا استحلوه فال تسأل عن
ھلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا ال يعمر بعده أبدا ھم الذين يستخرجون كنزه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الصحيح
 - 8100حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق بن ھمام ثنا معمر عن ھمام بن منبه قال ھذا ما حدثنا به أبو ھريرة عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أنھم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدھم فھذا
يومھم الذي فرض ﷲ عليھم فاختلفوا فيه فھدانا ﷲ له فھم لنا فيه تبع اليھود غدا والنصارى بعد غد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8101وقال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنھا وأكملھا وأجملھا
اال موضع لبنة من زاوية من زواياھا فجعل الناس يطوفون ويعجبھم البنيان فيقولون اال وضعت ھا ھنا لبنة فيتم بنيانك فقال
محمد النبي صلى ﷲ عليه و سلم فكنت أنا اللبنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8102وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مثلي كمثل رجل } استوقد نارا فلما أضاءت ما حولھا جعل الفراش وھذه
الدواب التي يقعن في النار يقعن فيھا وجعل يحجزھن ويغلبنه فتتقحم فيھا قال فذلكم مثلي ومثلكم انا آخذ بحجزكم عن النار ھلم
عن النار ھلم عن النار ھلم فتغلبوني تقتحمون فيھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8103وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وال تحاسدوا وال تنافسوا وال تباغضوا
وال تدابروا وكونوا عباد ﷲ إخوانا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8104وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في الجمعة ساعة ال يوافقھا مسلم وھو يسأل ربه شيئا اال آتاه إياه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8105وقال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المالئكة يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنھار وقال يجتمعون في
صالة الفجر وصالة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألھم وھو أعلم كيف تركتم عبادي فقالوا تركناھم وھم يصلون
وأتيناھم وھم يصلون إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8106وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المالئكة تصلى على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فيه ما لم يحدث اللھم
اغفر له اللھم ارحمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8107وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قال أحدكم آمين والمالئكة في السماء فيوافق إحداھما األخرى غفر له ما
تقدم من ذنبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8108وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ويلك اركبھا قال بدنة يا رسول ﷲ قال
ويلك اركبھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8109وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 8110وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8111وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ناركم ھذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من حر جھنم قالوا وﷲ
ان كانت لكافية يا رسول ﷲ قال فإنھا فضلت عليھا بتسع وستين جزءا كلھن مثل حرھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8112وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لما قضى ﷲ الخلق كتب كتابا فھو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت
غضبى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8113وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الصيام جنة فإذا كان أحدكم يوما صائما فال يجھل وال يرفث فإن امرؤ قاتله أو
شتمه فليقل انى صائم انى صائم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8114وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك يذر
شھوته وطعامه وشرابه من جراى فالصيام لي وأنا أجزى به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8115وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نزل نبي من األنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجھازه فاخرج من تحتھا
وأمر بالنار فأحرقت في النار قال فأوحى ﷲ إليه فھال نملة واحدة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8116وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد في يده لوال ان أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سريه
تغزو في سبيل ﷲ ولكن ال أجد سعة فأحملھم وال يجدون سعة فيتبعوني وال تطيب أنفسھم ان يقعدوا بعدي إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8117وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لكل نبي دعوة تستجاب له وأريد ان شاء ﷲ أن أؤخر دعوتي شفاعة ألمتي
إلى يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8118وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أحب لقاء ﷲ أحب ﷲ لقاءه ومن لم يحب لقاء ﷲ لم يحب ﷲ لقاءه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8119وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أطاعني فقد أطاع ﷲ ومن يعصيني فقد عصى ﷲ ومن يطع األمير فقد
أطاعني ومن يعص األمير فقد عصاني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8120وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال ويفيض حتى يھم رب المال من يقبل منه
صدقته * وقال ويقبض العلم ويقترب الزمان وتظھر الفتن ويكثر الھرج قالوا الھرج أيما ھو يا رسول ﷲ قال القتل القتل
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8121وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينھما مقتلة عظيمة ودعواھما
واحدة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8122وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريبا من ثالثين كلھم يزعم انه
رسول ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8123وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا فإذا طلعت ورآھا الناس آمنوا
أجمعون وذلك حين } ال ينفع نفسا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8124وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وله ضراط حتى ال يسمع التأذين فإذا قضى
التأذين أقبل حتى إذا ثوب بھا أدبر حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا لما
لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ان يدرى كيف صلى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8125وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يمين ﷲ مألى ال يغيضھا نفقة سحاء الليل والنھار أرأيتم ما أنفق منذ خلق
السماوات واألرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرشه على الماء وبيده األخرى القبض يرفع ويخفض إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8126وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ألن يرانى ثم ألن يرانى أحب
إليه من أھله وماله ومثلھم معھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8127وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھلك كسرى ثم ال يكون كسرى بعده وقيصر ليھلكن ثم ال يكون قيصر بعده
ولتقسمن كنوزھما في سبيل ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8128وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل قال أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن
سمعت وال خطر على قلب بشر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8129وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ذروني ما تركتكم فإنما أھلك الذين من قبلكم بسؤالھم واختالفھم على أنبيائھم
فإذا نھيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فائتمروا ما استطعتم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8130وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا نودي للصالة صالة الصبح وأحدكم جنب فال يصم يومئذ إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8131وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
الوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين

تسعة وتسعون اسما مائة اال واحدا من أحصاھا دخل الجنة انه وتر يحب

 - 8132وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من ھو أسفل
منه فيمن فضل عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8133وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم طھر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8134وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد بيده لقد ھممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من
حطب ثم آمر رجال يصلي للناس ثم يحرق بيوتا على من فيھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8135وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8136وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم أو شراكه فال يمش في إحداھما بنعل واألخرى
حافية ليحفھما جميعا أو لينعلھما جميعا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8137وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ ال يأتي بن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له ولكنه يلقيه النذر بما قدرته
له يستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني عليه من قبل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8138وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل قال لي انفق انفق عليك وسمى الحرب خدعة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
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 - 8139وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأى عيسى بن مريم عليه السالم رجال يسرق فقال له عيسى سرقت قال كال
والذي ال إله اال ھو قال عيسى آمنت با وكذبت عيني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8140وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وﷲ ما أوتيكم من شيء وال أمنعكموه ان أنا اال خازن أضع حيث أمرت
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8141وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنما جعل اإلمام ليؤتم به فال تختلفوا عليه وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا
وإذا قال سمع ﷲ لمن حمده فقولوا اللھم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8142وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أقيموا الصف في الصالة فإن إقامة الصف من حسن الصالة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8143وبإسناده قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تحاج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس
وأخرجتھم من الجنة إلى األرض فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاك ﷲ علم كل شيء واصطفاك على الناس برساالته قال
نعم قال أتلومني على أمر كان قد كتب على أن أفعل من قبل أن اخلق قال فحاج آدم موسى صلى ﷲ عليھما وسلم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8144وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذھب فجعل أيوب يحثي في ثوبه
فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيك عما ترى قال بلى يا رب ولكن ال غنى بي عن بركتك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8145وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خففت على داود عليه السالم القراءة وكان يأمر بدابته فتسرج وكان يقرأ
القرآن قبل أن تسرج دابته وكان ال يأكل اال من عمل يديه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8146وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8147وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير وبإسناده
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8148قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال أزال أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله اال ﷲ فإذا قالوا ال إله اال ﷲ فقد عصموا
منى أموالھم وأنفسھم اال بحقھا وحسابھم على ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8149وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة
فمالي ال يدخلني اال ضعفاء الناس وسفلتھم وغرتھم فقال ﷲ عز و جل للجنة إنما أنت رحمة أرحم بك من أشاء من عبادي
وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منكما ملؤھا فأما النار فال تمتلئ حتى يضع ﷲ عز و
جل رجله فتقول قط قط قط أي حسبي فھنالك تمتلئ ويزوى بعضھا إلى بعض وال يظلم ﷲ من خلقه أحدا وأما الجنة فإن ﷲ
ينشئ لھا خلقا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8150وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا استجمر أحدكم فليوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8151وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنه فأنا أكتبھا له حسنة ما لم يفعل فإذا
عملھا فأنا أكتبھا له بعشرة أمثالھا وإذا تحدث بأن يفعل سيئة فأنا أغفرھا ما لم يفعلھا فإذا عملھا فأنا أكتبھا له بمثلھا وبإسناده
إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8152قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء واألرض إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8153وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان أدنى مقعد أحدكم من الجنة ان يقول تمن ويتمنى فيقول له ھل تمنيت فيقول
نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8154وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لوال الھجرة لكنت امرأ من األنصار ولو يندفع الناس في شعبة أو في واد
واألنصار في شعبة الندفعت في شعبھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8155وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لوال بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولوال حواء لم تخن أنثى زوجھا
الدھر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8156وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خلق ﷲ عز و جل آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال له
اذھب فسلم على أولئك النفر وھم نفر من المالئكة جلوس واستمع ما يجيبونك فإنھا تحيتك وتحية ذريتك قال فذھب فقال السالم
عليكم فقالوا السالم عليك ورحمة ﷲ فزادوه رحمة ﷲ قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل
ينقص الخلق بعد حتى اآلن وبإسناده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8157قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السالم فقال له أجب ربك قال فلطم موسى
عين ملك الموت ففقأھا قال فرجع الملك إلى ﷲ عز و جل فقال انك أرسلتني إلى عبد لك ال يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد
ﷲ عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فإنك
تعيش بھا سنة قال ثم مه قال ثم تموت قال فاآلن من قريب قال رب أدنني من األرض المقدسة رمية بحجر قال وقال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وﷲ لو انى عنده ألريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب األحمر وبإسناده رجاله ثقات رجال
الشيخين لكن اختلف على عبد الرزاق في رفعه ووقفه
 - 8158قال وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضھم إلى سوأة بعض وكان
موسى عليه السالم يغتسل وحده فقالوا وﷲ ما يمنع موسى أن يغتسل معنا اال انه أدر قال فذھب مرة يغتسل فوضع ثوبه على
حجر ففر الحجر بثوب موسى قال فجمح موسى يأمره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى
وقالوا وﷲ ما بموسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا فقال أبو ھريرة وﷲ ان بالحجر
ندبا ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8159وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8160وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان من الظلم مطل الغنى وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8161وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أغيظ رجل على ﷲ يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك
االمالك ال ملك اال ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8162وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسفت به األرض فھو يتجلجل
فيھا حتى يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8163وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل أنا عند ظن عبدي بي إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8164وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما من مولود يولد اال على ھذه الفطرة فأبواه يھودانه وينصرانه كما تنتجون
اإلبل فھل تجدون فيھا جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونھا قالوا يا رسول ﷲ أفرأيت من يموت وھو صغير قال ﷲ أعلم بما
كانوا عاملين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8165وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان في اإلنسان عظما ال تأكله األرض أبدا فيه يركب يوم القيامة قالوا أي
عظم ھو قال عجم الذنب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8166وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا انك تواصل يا رسول ﷲ قال انى لست
في ذاكم مثلكم انى أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8167وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يضع يده في الوضوء حتى يغسلھا انه ال يدرى
أحدكم أين باتت يده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8168وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل سالمي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين اإلثنين
صدقة وتعين الرجل على دابته تحمله عليھا أو ترفع له متاعه عليھا صدقة وقال الكلمة الطيبة صدقة وقال كل خطوة يمشيھا
إلى الصالة صدقة وتميط األذى عن الطريق صدقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8169وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا ما رب النعم لم يعط حقھا تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجھه بأخفافھا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8170وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع قال ويفر منه صاحبه ويطلبه ويقول
أنا كنزك قال وﷲ ال يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمھا فاه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8171وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تبل في الماء الدائم الذي ال يجرى ثم تغتسل منه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8172وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس المسكين ھذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان
والتمرة والتمرتان إنما المسكين الذي ال يجد غنى يغنيه ويستحي ان يسأل الناس وال يفطن له فيتصدق عليه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8173وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تصوم المرأة وبعلھا شاھد اال بإذنه وال تأذن في بيته وھو شاھد اال بأذنه
وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8174وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يتمن أحدكم الموت وال يدع به من قبل أن يأتيه انه إذا مات أحدكم انقطع
عمله وانه ال يزيد المؤمن من عمره اال خيرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8175وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقل أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8176وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره
جرة فيھا ذھب فقال الذي اشترى العقار خذ ذھبك منى إنما اشتريت منك األرض ولم أبتع منك الذھب وقال الذي باع األرض
إنما بعتك األرض وما فيھا قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدھما لي غالم وقال اآلخر لي جارية
قال انكح الغالم * الجارية وأنفقوا على أنفسھما منه وتصدقا إسناده صحيح على شرط الشيخين ھذا تتمة الحديث السابق
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 - 8177وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدھا قالوا نعم يا رسول ﷲ قال
والذي نفس محمد بيده أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8178وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع وإذا تلقاني بذراع
تلقيته بباع وإذا تلقاني بباع جئته بأسرع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8179وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8180وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد بيده لو ان أحدا عندي ذھبا ألحببت أن ال يأتي على ثالث
ليال وعندي منه دينار أجد من يقبله منى ليس شيئا أرصده في دين علي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8181وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم عناء حره ودخانه فادعوه فليأكل
معكم وإال فلقموه في يده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8182وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقل أحدكم أسق ربك أطعم ربك وضئ ربك وال يقل أحدكم ربي وليقل
سيدي وموالي وال يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاتي وغالمي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8183وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أول زمرة تلج الجنة صورتھم على صورة القمر ليلة البدر ال يبصقون وال
يتفلون فيھا وال يتمخطون فيھا وال يتغوطون فيھا آنيتھم وأمشاطھم الذھب والفضة ومجامرھم األلوة ورشحھم المسك ولكل
واحد منھم زوجتان يرى مخ ساقيھما من وراء اللحم من الحسن ال اختالف بينھم وال تباغض قلوبھم على قلب واحد يسبحون
ﷲ بكرة وعشيا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8184وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم انى أتخذ عندك عھدا لن تخلفنيه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو
شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلھا له صالة وزكاة وقربه تقربه بھا يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8185وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لم تحل الغنائم لمن قبلنا ذلك بأن ﷲ رأى ضعفنا وعجزنا فطيبھا لنا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8186وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دخلت النار امرأة من جراء ھرة لھا ربطتھا فال ھي أطعمتھا وال ھي أرسلتھا
ترمم من خشاش األرض حتى ماتت ھزال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8187وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يسرق سارق حين يسرق وھو مؤمن وال يزني زان حين يزني وھو مؤمن
وال يشرب الشارب حين يشرب وھو مؤمن يعنى الخمر والذي نفس محمد بيده وال ينتھب أحدكم نھبة ذات شرف يرفع إليه
المؤمنون أعينھم فيھا وھو حين ينتھبھا مؤمن وال يغل أحدكم حين يغل وھو مؤمن فإياكم إياكم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8188وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من ھذه األمة وال يھودي وال نصراني
ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به اال كان من أصحاب النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8189وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم التسبيح للقوم والتصفيق للنساء في الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8190وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل ﷲ ثم يكون يوم القيامة كھيئتھا إذا طعنت
تنفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك قال أبي يعنى العرف الريح إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8191وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انى ألنقلب إلى أھلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعھا
آلكلھا ثم أخشى أن تكون صدقة فالقيھا وال آكلھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8192وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تزالون تستفتون حتى يقول أحدكم ھذا ﷲ خلق الخلق فمن خلق ﷲ عز و
جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8193وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وﷲ ألن يلج أحدكم بيمينه في أھله آثم له عند ﷲ من أن يعطى كفارته التي
فرض ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8194وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أكره االثنان على اليمين واستحياھا فليستھما عليھا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8195وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فھو بخير النظرين بعد أن
يحلبھا أما يرضى وإال فليردھا وصاعا من تمر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8196وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الشيخ على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8197وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يمشين أحدكم إلى أخيه بالسالح فإنه ال يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في
يده فيقع في حفرة من نار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8198وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اشتد غضب ﷲ عز و جل على قوم فعلوا برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
وھو حينئذ يشير إلى رباعيته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8198وقال اشتد غضب ﷲ على رجل يقتله رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في سبيل ﷲ إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8199وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كتب على بن آدم نصيبه من الزنا أدرك ال محالة فالعين زنيتھا النظر
ويصدقھا األعراض واللسان زنيته النطق والقلب التمنى والفرج يصدق ما ثم ويكذب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8200وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أيما قرية أتيتموھا فأقمتم فيھا فسھمكم فيھا وأيما قرية عصت ﷲ ورسوله فإن
خمسھا ورسوله ثم ھي لكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8201وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أحسن أحدكم إسالمه فكل حسنة يعملھا تكتب بعشر أمثالھا إلى سبعمائة
ضعف وكل سيئة يعملھا تكتب له بمثلھا حتى يلقى ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8202وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصالة فإن فيھم الكبير وفيھم الضعيف وفيھم
السقيم وإذا قام وحده فليطل صالته ما شاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8203وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قالت المالئكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وھو أبصر به فقال ارقبوه
فإن عملھا فاكتبوھا له بمثلھا وإن تركھا فاكتبوھا له حسنة إنما تركھا من جراي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8204وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل كذبني عبدي ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك
تكذيبه إياي ان يقول فلن يعيدنا كما بدأنا وأما شتمه إياي يقول اتخذ ﷲ ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا
أحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
371

 - 8205وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبردوا من الحر في الصالة فإن شدة الحر من فيح جھنم إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8206وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقبل ﷲ صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8207وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا نودي بالصالة فأتوھا وأنتم تمشون عليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما
فاتكم فاقضوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8208وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يضحك ﷲ لرجلين يقتل أحدھما اآلخر كالھما يدخل الجنة قالوا كيف يا
رسول ﷲ قال يقتل ھذا فيلج الجنة ثم يتوب ﷲ على اآلخر فيھديه إلى اإلسالم ثم يجاھد في سبيل ﷲ فيستشھد إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8209وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يبع أحدكم على بيع أخيه وال يخطب أحدكم على خطبة أخيه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8210وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8210حدثنا عبد ﷲ قال سمعت أبي يقول قلت لعبد الرزاق يا أبا بكر أفضل يعنى ھذا الحديث كأنه أعجبه حسن ھذا
الحديث وجودته قال نعم
 - 8211حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق بن ھمام ثنا معمر عن ھمام عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لم يسم خضرا اال انه جلس على فروة بيضاء فإذا ھي تھتز خضراء الفروة الحشيش األبيض وما يشبھه قال عبد
ﷲ أظن ھذا تفسيرا من عبد الرزاق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8212وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن ﷲ ال ينظر إلى المسبل يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
وھذا الحديث تفرد اإلمام أحمد بإخراجه بسند الصحيفة
 - 8213وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قيل لبنى إسرائيل } ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم {
فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاھھم وقالوا حبة في شعرة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8214وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8215وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقول بن آدم يا خيبة الدھر انى أنا الدھر أرسل الليل والنھار فإذا شئت
قبضتھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8216وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نعم ما للمملوك ان يتوفى بحسن عبادة ﷲ وصحابة سيده نعما له إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8217وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام أحدكم من الصالة فال يبصق أمامه فإنه مناج ما دام في مصالة وال
عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن ليبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8218وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قلت للناس أنصتوا وھم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8219وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب ﷲ فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني
فأنا وليه وأيكم ما ترك ماال فليرث ماله عصبته من كان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8220وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقل أحدكم اللھم اغفر لي ان شئت وارحمني ان شئت وارزقني ليعزم
المسألة انه يفعل ما شاء ال مكره له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8221وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم غزا نبي من األنبياء فقال لقومه ال يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وھو يريد
ان يبنى بھا ولم يبن وال أحد قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفھا وال أحد قد اشترى غنما أو خلفات وھو ينتظر أوالدھا فغزا فدنا من
القرية حين صالة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللھم احبسھا على شيئا فحبست عليه حتى فتح
ﷲ عليه فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت ان تطعم فقال فيكم غلول فليبايعنى من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد
رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعنى قبيلتك فبايعته قبيلته قال فلصق بيد رجلين أو ثالثة بيده فقال فيكم الغلول أنتم غللتم
فاخرجوا له مثل رأس بقرة من ذھب قال فوضعوه في المال وھو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم ألحد من قبلنا
ذلك ألن ﷲ عز و جل رأى ضعفنا وعجزنا فطيبھا لنا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8222وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينما أنا نائم رأيت انى أنزع على حوضي أسقى الناس فأتاني أبو بكر فأخذ
الدلو من يدي ليرفعه حتى نزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف قال فأتاني بن الخطاب وﷲ يغفر له فأخذھا منى فلم ينزع
رجل حتى تولى الناس والحوض يتفجر إسناده صحيح على شرط الشيخين
* تنبيه  :وقع ھنا االستغفار لعمر والذي في البخاري وغيره أنه ألبي بكر  .قال السندي  :والظاھر أن في لفظ المسند تغييرا
من بعض رواته
 - 8223وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان قوما من األعاجم حمر الوجوه
فطس األنوف صغار األعين كأن وجوھھم المجان المطرقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
* خوز  :قال في القاموس  :اسم لجميع بالد خوزستان ) وإقليم خوزستان اآلن غربي إيران (
كرمان  :إقليم في الجنوب الشرقي من إيران
 - 8224وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا أقواما نعالھم الشعر إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8225وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الخيالء والفخر في أھل الخيل واإلبل والسكينة في أھل الغنم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8226وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الناس تبع لقريش في ھذا الشأن مسلمھم تبع لمسلمھم وكافرھم تبع لكافرھم
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8227وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خير نساء ركبن اإلبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على
زوج في ذات يده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8228وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم العين حق ونھى عن الوشم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8229وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يزال أحدكم في صالة ما كانت الصالة ھي تحبسه ال يمنعه اال انتظارھا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8230وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8231وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في األولى واآلخرة قالوا كيف يا رسول ﷲ
قال األنبياء إخوة من عالت وأمھاتھم شتى ودينھم واحد فليس بيننا نبي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8232وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينما أنا نائم أوتيت بخزائن األرض فوضع في يدي سواران من ذھب فكبرا
على وأھماني فأوحى إلى أن انفخھما فنفختھما فذھبا فأولتھما الكذابين اللذين أنا بينھما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8233وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس واحد بمنجيه عمله ولكن سددوا وقاربوا قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال
وال أنا اال ان يتغمدني ﷲ منه برحمه وفضل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8234وقال نھى عن بيعتين ولبستين ان يحتبى أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا
ما صلى اال ان يخالف بين طرفيه على عاتقه ونھى عن اللمس والنجش إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8235وقال العجماء جرحھا جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8236حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي ھريرة قال أنا أشبھكم صالة
برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قال سمع ﷲ لمن حمده قال ربنا ولك الحمد وكان
يكبر إذا ركع وإذا رفع رأسه وإذا قام من السجدتين قال ﷲ أكبر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8237حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم عن بن أبي ذئب عن عجالن عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم كل مولود يولد من بنى آدم يمسه الشيطان بأصبعه اال مريم وابنھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8238وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده انى ألنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فسووا
صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8239وبإسناده أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال لينتھين رجال من حول المسجد ال يشھدون العشاء أو ألحرقن حول
بيوتھم بحزم الحطب صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8240حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم عن بن أبي ذئب عن األسود بن العالء الثقفي عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة واألخرى تمحو سيئة
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير األسود بن العالء فمن رجال مسلم
 - 8241حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حمزة يعنى الزيات ثنا أبو إسحاق عن األغر أبي مسلم عن أبي
ھريرة وأبي سعيد عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال فينادى مع ذلك إن لكم أن تحيوا فال تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فال
تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فال تھرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا قال يتنادون بھذه األربعة إسناده صحيح على
شرط مسلم
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 - 8242حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا عكرمة بن عمار حدثني أبو كثير حدثني أبو ھريرة وقال لنا وﷲ ما
خلق ﷲ مؤمنا يسمع بي وال يرانى اال أحبني قلت وما علمك بذلك يا أبا ھريرة قال ان أمي كانت امرأة مشركة وإني كنت
أدعوھا إلى اإلسالم وكانت تأبى على فدعوتھا يوما فأسمعتنى في رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أكره فأتيت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم وأنا أبكى فقلت يا رسول ﷲ انى كنت أدعو أمي إلى اإلسالم وكانت تأبى على وإني دعوتھا اليوم
فأسمعتني فيك ما أكره فادع ﷲ أن يھدى أم أبي ھريرة فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم اھد أم أبي ھريرة فخرجت
أعدو أبشرھا بدعاء رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلما أتيت الباب إذا ھو مجاف وسمعت خضخضة الماء وسمعت خشف
رجل يعنى وقعھا فقالت يا أبا ھريرة كما أنت ثم فتحت الباب وقد لبست درعھا وعجلت عن خمارھا فقالت انى أشھد أن ال إله
اال ﷲ وأن محمدا عبده ورسوله صلى ﷲ عليه و سلم فرجعت إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبكى من الفرح كما بكيت
من الحزن فقلت يا رسول ﷲ أبشر فقد استجاب ﷲ دعاءك وقد ھدى أم أبي ھريرة فقلت يا رسول ﷲ ادع ﷲ أن يحببني أنا
وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببھم إلينا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم حبب عبيدك ھذا وأمه إلى عبادك المؤمنين
وحببھم إليھما فما خلق ﷲ مؤمنا يسمع بي وال يرانى أو يرى أمي اال وھو يحبنى إسناده حسن
 - 8243حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد المقبري ثنا حيوة وبن لھيعة ثنا أبو األسود يتيم عروة انه سمع عروة
بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم انه سأل أبا ھريرة ھل صليت مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة الخوف فقال
أبو ھريرة نعم فقال متى قال عام غزوة نجد قام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لصالة العصر وقامت معه طائفة وطائفة
أخرى مقابلة العدو ظھورھم إلى القبلة فكبر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو ثم
ركع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ركعة واحدة ثم ركعت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه
واآلخرون قيام مقابلة العدو فقام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقامت الطائفة التي معه فذھبوا إلى العدو فقابلوھم وأقبلت
الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قائم كما ھو ثم قاموا فركع رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قاعد ومن تبعه ثم كان التسليم فسلم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وسلموا جميعا فكانت لرسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة حيوة أما
قرينه ابن لھيعة فرواية عبدﷲ بن يزيد المقرئ عنه صالحة
 - 8244حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة أنا أبو ھانئ أن أبا سعيد الغفاري أخبره انه سمع أبا ھريرة
يقول كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يتبع الحرير من الثياب فينزعه إسناده محتمل للتحسين
 - 8245حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني محمد بن عجالن عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر ﷲ إليه في العمر إسناده
قوي
 - 8246حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا موسى يعنى بن على سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان
بن الحكم قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم شر ما في رجل شح ھالع وجبن خالع إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غي عبد العزيز بن مروان
 - 8247حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني عبيد ﷲ بن أبي جعفر عن األعرج عن
أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من عرض عليه طيب فال يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8248حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا بن لھيعة عن عبد ﷲ بن ھبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال كتب إلى
عبد ﷲ بن ھريم مولى من أھل المدينة يذكر عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من تبع جنازة فحمل من
علوھا وحمل في قبرھا وقعد حتى يؤذن له آب بقيراطين من األجر كل قيراط مثل أحد إسناده ضعيف
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 - 8249حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد من كتابه قال ثنا سعيد يعنى بن أبي أيوب ثنا بكر بن عمر المغافري
عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من تقول
على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما
إثمه على من أفتاه إسناده ضعيف
 - 8250حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا سعيد حدثني أبو ھانئ حميد بن ھانئ الخوالني عن أبي
عثمان مسلم بن يسار عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم
ما لم تسمعوا به أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياھم إسناده حسن
 - 8251حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد حدثني جعفر بن ربيعة عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا سمعتم أصوات الديكة فإنھا رأت ملكا فاسألوا ﷲ وارغبوا إليه وإذا سمعتم نھاق الحمير فإنھا
رأت شيطانا فاستعيذوا با من شر ما رأت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8252حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا شعيب بن حرب أبو صالح ثنا ليث بن سعد ثنا جعفر بن ربيعة عن األعرج عن أبي
ھريرة فذكر معناه إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعيب بن حرب فمن رجال البخاري
 - 8253حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد أخبرني يحيى بن أبي سليمان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من رمانا بالليل فليس منا حسن وفي ھذا اإلسناد ضعف من جھة يحيى بن
أبي سليمان
 - 8254حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد ثنا عبد ﷲ بن الوليد عن بن حجيرة عن أبيه عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال حق المؤمن على المؤمن ست خصال ان يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وان دعاه
ان يجيبه وإذا مرض ان يعوده وإذا مات ان يشھده وإذا غاب أن ينصح له صحيح وفي ھذا اإلسناد ضعف
 - 8255حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد ثنا عبد ﷲ بن الوليد عن بن حجيرة عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أوصى سلمان الخير قال ان نبي ﷲ عليه السالم يريد ان يمنحك كلمات تسألھن الرحمن ترغب إليه
فيھن وتدعو بھن بالليل والنھار قال اللھم انى أسألك صحة إيمان وإيمانا في خلق حسن ونجاحا يتبعه فالح يعنى ورحمة منك
وعافية ومغفرة منك ورضوانا قال أبي وھن مرفوعة في الكتاب يتبعه فالح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوان
إسناده ضعيف
 - 8256حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا عبد ﷲ بن عياش عن عبد الرحمن بن ھرمز األعرج عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من وجد سعة فلم يضح فال يقربن مصالنا إسناده ضعيف عبد ﷲ بن عياش
ضعيف يعتبر به وقد اضطرب فيه أيضا  ...وحسنه األلباني في " تخريج مشكلة الفقر " فأخطأ
 - 8257حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد ثنا محمد بن عجالن عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ال يزال لھذا األمر أو على ھذا األمر عصابة على الحق وال يضرھم
خالف من خالفھم حتى يأتيھم أمر ﷲ إسناده قوي  .وأخرج ابن ماجه  7ويعقوب بن أبي سقيان في المعرفة والتاريخ / 2
 297 - 296وأبو نعيم في الحلية  307 / 9عن أبي ھرييرة مرفوعا " ال تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر ﷲ عز و جل
ال يضرھا من خالفھا تقاتل أعدائھا كلما ذھب حرب نشب حرب قوم آخرين يزيغ ﷲ قلوب قوم ليرزقھم منه حتى تأتيھم
الساعة كأنھا قطع الليل المظلم فيفزعون لذلك حتى يلبسوا له أبدان الدروع " وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم " ھم أھل
الشام ونكت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بإصبعه يومئ بھا إلى الشام حتى أوجعھا  .واللفظ ليعقوب واقتصر ابن ماجه إلى
قوله " ال يضرھا من خالفھا "  .وأخرج الطبراني في مسند الشاميين  1563عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
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سلم قال ال تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر ﷲ ال يضرھا من خالفھا تقاتل أعداء ﷲ كلما ذھبت حرب نشبت حرب قوم
آخرين حتى تأتيھم الساعة  .وإسناده حسن
 - 8258حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد حدثني أبو خيرة عن موسى بن وردان قال أبو خيرة ال أعلم
اال انه قال عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من كان يؤمن با واليوم اآلخر من ذكور أمتي فال يدخل
الحمام اال بمئزر ومن كانت تؤمن با واليوم اآلخر من إناث أمتي فال تدخل الحمام حسن لغيره
 - 8259حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج بن محمد وبن جعفر حدثني شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان سورة من القرآن ثالثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وھى تبارك الذي بيده الملك حسن
لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير عباس الجشمي فمن رجال السنن
 - 8260حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج عن بن جريج حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن
أبي ھريرة فقال له نأتل الشامي أيھا الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول ان أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثالثة رجل استشھد فأتى به فعرفه نعمه فعرفھا فقال وما عملت فيھا
قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال ھو جريء فقد قيل ثم أمر به فيسحب على وجھه حتى ألقى في النار
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به ليعرفه نعمه فعرفھا فقال ما عملت فيھا قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك
القرآن فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال ھو عالم فقد قيل وقرأت القرآن ليقال ھو قارئ فقد قيل ثم أمر به فيسحب على وجھه
حتى ألقى في النار ورجل وسع ﷲ عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفھا فقال ما عملت فيھا قال ما
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيھا اال أنفقت فيھا لك قال كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال ھو جواد فقد قيل ثم أمر به فيسحب
على وجھه حتى ألقى في النار إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8261حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن حفص ثنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم منزلنا غدا ان شاء ﷲ إذا فتح ﷲ الخيف حيث تقاسموا على الكفر إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص فمن رجال مسلم
 - 8262حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يغفر ﷲ للوط انه أوى إلى ركن شديد إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8263حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم بينما امرأتان معھما ابنان لھما جاء الذئب فأخذ أحد االبنين فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا
فدعاھما سليمان فقال ھاتوا السكين أشقه بينھما فقالت الصغرى يرحمك ﷲ ھو ابنھا ال تشقه فقضى به للصغرى قال أبو
ھريرة وﷲ ان علمنا ما السكين اال يومئذ وما كنا نقول اال المدية إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8264حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم اختتن إبراھيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم مخففة إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 8265حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال رجل ألتصدقن الليلة صدقة فأخرج صدقته فوضعھا في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة
على زانية وقال ألتصدقن الليلة بصدقة فأخرج صدقته فوضعھا في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق ثم
قال ألتصدقن الليلة بصدقة فأخرج الصدقة فوضعھا في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال الحمد على
سارق وعلى زانية وعلى غني قال فأتى فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت أما الزانية فلعلھا يعني أن تستعف به وأما السارق فلعله
أن يستغنى به وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه ﷲ إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 8266حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كل بن آدم تأكله األرض إال عجب الذنب فإنه منه خلق ومنه يركب إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8267حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا على بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال بعث رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عمر على الصدقة فقيل منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال
النبي ما نقم بن جميل اال انه كان فقيرا فأغناه ﷲ وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه في سبيل ﷲ وأما العباس
فھي علي ومثلھا ثم قال أما علمت ان عم الرجل صنو أبيه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
علي بن حفص فمن رجال مسلم
 - 8268حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا داود بن عمرو الضبي ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن األعرج عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8269حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا عبد ﷲ بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من خارج يخرج يعنى من بيته إال بيده رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان فإن خرج لما
يحب ﷲ عز و جل اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته وإن خرج لما يسخط ﷲ اتبعه الشيطان
برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته إسناده حسن
 - 8270حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا عبد ﷲ عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي ھريرة قال لعن رسول
ﷲ المحل والمحلل له إسناده حسن
 - 8271حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا زھير يعنى بن محمد عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لتؤدن الحقوق إلى أھلھا حتى تقاد الشاة الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 8272حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8273حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا على يعنى بن المبارك عن يحيى يعنى بن أبي كثير عن بن يعقوب قال
سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سبق المفردون قالوا يا رسول ﷲ ومن المفردون قال الذين
يھترون في ذكر ﷲ إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن يعقوب فمن رجال مسلم
 - 8274حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل خلق آدم على صورته وفي كتاب أبي وطوله ستون
ذراعا فال أدري حدثنا به أم ال صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8275حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس اليمامي قال قال لي أبو ھريرة يا
يمامي ال تقولن لرجل وﷲ ال يغفر ﷲ لك أو ال يدخلك ﷲ الجنة أبدا قلت يا أبا ھريرة ان ھذه لكلمة يقولھا أحدنا ألخيه
وصاحبه إذا غضب قال فال تقلھا فإني سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول كان في بنى إسرائيل رجالن كان أحدھما
مجتھدا في العبادة وكان اآلخر مسرفا على نفسه فكانا متآخيين فكان المجتھد ال يزال يرى اآلخر على ذنب فيقول يا ھذا أقصر
فيقول خلني وربي أبعثت على رقيبا قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك اقصر قال خلني وربى أبعثت
على رقيبا قال فقال وﷲ ال يغفر ﷲ لك أو ال يدخلك ﷲ الجنة أبدا قال أحدھما قال فبعث ﷲ إليھما ملكا فقبض أرواحھما
واجتمعا فقال للمذنب اذھب فادخل الجنة برحمتي وقال لآلخر أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي خازنا اذھبوا به إلى النار
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قال فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بالكلمة أو بقت دنياه وأخرته إسناده حسن ومتنه غريب  .عكرمة وإن كان من رجال
مسلم فيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح وقد روي أحاديث غرائب لم يشركه فيھا أحد
 - 8276حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا أفلح بن سعيد األنصاري من أھل قباء ثنا عبد ﷲ بن رافع مولى أم سلمة
قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط
ﷲ ويروحون في لعنة ﷲ في أيديھم مثل أذناب البقر إسناده قوي على شرط مسلم
 - 8277حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام أنا قتادة عن عبد الملك عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله فإنما ھو رزق ساقه ﷲ إليه صحيح لغيره
 - 8278حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان وعبد الصمد قاال حدثنا ھمام ثنا قتادة عن أبي ميمونة عن أبي ھريرة انه أتى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فقال انى إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال كل شيء خلق ﷲ عز و جل من
الماء قال أنبئني بأمر إذا أخذت به دخلت الجنة قال أفش السالم وأطعم الطعام وصل األرحام وصل والناس نيام ثم ادخل الجنة
بسالم قال عبد الصمد وأنبئني عن كل شيء إسناده صحيح
 - 8279حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز ثنا ھمام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي ھريرة أنه قال للنبي صلى ﷲ عليه و
سلم إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فذكر معناه إسناده صحيح
 - 8280حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا أبو داود حدثني عبد الرحمن بن أبي حدرد األسلمى قال سمعت أبا ھريرة
يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من دخل ھذا المسجد فبزق أو تنخم أو تنخع فليحفر فيه وليبعد فليدفنه فإن لم يفعل
ففي ثوبه ثم ليخرج به إسناده حسن
 - 8281حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد ﷲ بن الحسن عن عبد الرحمن األعرج
عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أريد ماله فقتل فھو شھيد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8282حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا إسماعيل يعنى بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي ھريرة قال أعطاني
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم شيئا من تمر فجعلته في مكتل لنا فعلقناه في سقف البيت فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره
أصابه أھل الشام حيث أغاروا على المدينة إسناده صحيح على شرط مسلم
* قوله " أصابه أھل الشام " وھم لعله من أحد الرواة وأبو ھريرة إنماعنى بكالمه ھذا أھل مصر أو أھل العراق وكان ذلك
أيام مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان كما سيأتي مصرحا به برقم  2613وأھل الشام إنما كان وقيعتھم في أھل المدينة في
أيام يزيد بن معاوية بن أبي سفيان  .وأبو ھريرة كان قد توفى قبل ذلك في أيام معاوية وﷲ اعلم
 - 8283حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي ثنا حبيب يعنى المعلم ثنا عمرو بن شعيب عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الزاني المجلود ال ينكح اال مثله إسناده حسن
 - 8284حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثني أبي ثنا الجريري عن عبد ﷲ بن شقيق قال أقمت بالمدينة مع أبي
ھريرة سنة فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة لقد رأيتنا وما لنا ثياب إال البراد المتفتقة وإنا ليأتي على أحدنا األيام ما
يجد طعاما يقيم به صلبه حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشده على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه فقسم رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ذات يوم بيننا تمرا فأصاب كل إنسان منا سبع تمرات فيھن حشفة فما سرني أن لي مكانھا تمرة جيدة قال
قلت لم قال تشد لي من مضغي قال فقال لي من أين أقبلت قلت من الشام قال فقال لي ھل رأيت حجر موسى قلت وما حجر
موسى قال إن بني إسرائيل قالوا لموسى قوال تحت ثيابه في مذاكيره قال فوضع ثيابه على صخرة وھو يغتسل قال فسعت
ثيابه قال فتبعھا في أثرھا وھو يقول يا حجر ألق ثيابي حتى أتت به على بني إسرائيل فرأوا مستويا حسن الخلق فلجبه ثالث
لجبات فوالذي نفس أبي ھريرة بيده لو كنت نظرت لرأيت لجبات موسى فيه إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 8285حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھمام ثنا فرقد عن أبي العالء عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ان أكذب الناس الصواغون والصباغون إسناده ضعيف
 - 8286حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وعفان قاال حدثنا ھمام قال ثنا قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال تبادروا باألعمال ستا طلوع الشمس من مغربھا والدجال والدخان ودابة
األرض وخويصة أحدكم وأمر العامة قال عفان في حديثه وكان قتادة إذا قال وأمر العامة قال وأمر الساعة إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 8287حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا أبو أمية عمرو بن يحيى عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال أخبرني
جدي سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ھالك أمتي على يد غلمة من
قريش قال مروان وھو معنا في الحلقة قبل ان يلي شيئا فلعنة ﷲ عليھم غلمة قال وأما وﷲ لو أشاء أقول بنو فالن وبنو فالن
لفعلت قال فقمت أخرج أنا مع أبي وجدي إلى مروان بعد ما ملكوا فإذا ھم يبايعون الصبيان منھم ومن يبايع له وھو في خرقة
قال لنا ھل عسى أصحابكم ھؤالء ان يكونوا الذين سمعت أبا ھريرة يذكر ان ھذه الملوك يشبه بعضھا بعضا إسناده صحيح
على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن يحيى فمن رجال البخاري
 - 8288حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك بن أنس عن سمى مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان
عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الشھداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الھدم والشھيد في
سبيل ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8289حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني نعمان بن أبي شھاب ان بن شھاب أخبره عن سعيد بن
المسيب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب
بشماله صحيح وھذا إسناد محتمل للتحسين
 - 8290حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن شھر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خرج عليھم وھم يذكرون الكمأة وبعضھم يقول جدري األرض فقال النبي صلى ﷲ عليه و
سلم الكمأة من المن وماؤھا شفاء للعين والعجوة من الجنة وھى شفاء من السم حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف شھر بن
حوشب
 - 8291حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح حدثنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم قال ال تقوم الساعة حتى يأخذ أمتي ما أخذ األمم والقرون قبلھا شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا يا رسول ﷲ كما فعلت
فارس والروم قال وھل الناس اال أولئك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8292حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر وأبو سلمة قاال ثنا سليمان يعنى بن بالل عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعن الرجل يلبس لبسه المرأة والمرأة تلبس لبسه الرجل إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 8293حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال جاء رجل إلى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم يريد سفرا فقال يا رسول ﷲ أوصني قال أوصيك بتقوى ﷲ والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل
قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم اللھم ازو له األرض وھون عليه السفر إسناده حسن
 - 8294حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد عن إسحاق بن عبد ﷲ عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول اللھم انى أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم إسناده صحيح على
شرط مسلم
380

 - 8295حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره انه سمع أبا
ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8296حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح وأبو المنذر قاال ثنا مالك عن إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة عن زفر بن
صعصعة بن مالك عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا انصرف من صالة الغداة يقول ھل
رأى أحد منكم الليلة رؤيا انه ليس يبقى بعدي من النبوة اال الرؤيا الصالحة إسناده صحيح
 - 8297حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا أسامة بن زيد قال حدثني عبد ﷲ بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد ﷲ بن
حنطب قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمرني جبريل برفع الصوت في اإلھالل فإنه من
شعائر الحج متن الحديث صحيح لكن من حديث زيد بن خالد الجھني وأخطأ أسامة بن زيد الليثي فجعله من حديث أبي ھريرة
 - 8298حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر عن ھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان الشمس لم تحبس على بشر اال ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس إسناده صحيح على شرط
البخاري
 - 8299حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا األسود بن عامر أنا أبو بكر عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سھل ﷲ له طريقا إلى الجنة إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 8300حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا األسود بن عامر حدثني أبو بكر عن ھشام عن الحسن عن أبي ھريرة قال نحر رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جزورا فانتھبھا الناس فنادى مناديه إن ﷲ ورسوله ينھيانكم عن النھبة فجاء الناس بما أخذوا فقسمه
بينھم حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف النقطاعه
 - 8301حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا األسود قال أنا أبو بكر عن ھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تباشر المرأة المرأة وال الرجل الرجل إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 8302حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا األسود قال انا كامل يعني أبا العالء قال سمعت أبا صالح مؤذنا كان يؤذن لھم قال
سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول تعوذوا با من رأس السبعين وإمارة الصبيان إسناده
ضعيف
 - 8303حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا كامل أبو العالء قال سمعت أبا صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تعوذوا با من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان وقال ال تذھب الدنيا حتى تصير للكع بن
لكع
* قوله " تعوذوا با من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان " قال األرناؤوط  :إسناده ضعيف
* وقوله " ال تذھب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع " قال األرناؤوط  :حسن لغيره
 - 8304حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا األسود بن عامر أنا كامل عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قيل لرسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أما تغار قال وﷲ انى ألغار وﷲ أغير مني ومن غيرته نھى عن الفواحش صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 8305حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا األسود بن عامر وأبو المنذر إسماعيل بن عمر قاال ثنا كامل قال ثنا أبو صالح عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تذھب الدنيا حتى تصير للكع قال إسماعيل بن عمر حتى تصير للكع بن
لكع وقال بن بكير للكع بن لكع وقال أسود يعنى المتھم بن المتھم إسناده ضعيف وسبق ) قال ھناك  :حسن لغيره (
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 - 8306حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا األسود ثنا كامل ثنا أبو صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ان المكثرين ھم األرذلون اال من قال ھكذا وھكذا وھكذا قال كامل بيده عن يمينه وعن شماله وبين يديه صحيح وھذا إسناد
ضعيف
 - 8307حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد ﷲ بن ضمرة عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيما أعلم شك موسى قال ذراري المسلمين في الجنة يكفلھم إبراھيم عليه السالم
إسناده حسن
 - 8308حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا زار المسلم أخاه في ﷲ عز و جل أو عاده قال ﷲ عز و جل طبت
وتبوأت من الجنة منزال إسناده ضعيف
 - 8309حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب بن جرير ثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة ان عبد ﷲ بن حذافة السھمي قام يصلي فجھر بصالته فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم يا بن حذافة ال تسمعني واسمع
ربك عز و جل إسناده ضعيف
 - 8310حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزھري عن حميد بن عبد
الرحمن عن أبي ھريرة انه قال خرج نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما يستسقى فصلى بنا ركعتين بال أذان وال إقامة ثم
خطبنا ودعا ﷲ وحول وجھه نحو القبلة رافعا يده ثم قلب رداءه فجعل األيمن على األيسر واأليسر على األيمن صحيح لغيره
وھذا إسناد ضعيف
 - 8311حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يونس عن الزھري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال نحن أحق بالشك من إبراھيم عليه السالم إذ قال } رب أرني كيف
تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي { قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يرحم ﷲ لوطا لقد كان يأوي
إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ألجبت الداعي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8312حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب بن جرير ثنا أبي قال سمعت محمد بن سيرين قال ثنا أبو ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما منكم أحد يدخله عمله الجنة وال ينجيه من النار قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال أن
يتغمدني ربي برحمة منه وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بيده ھكذا وأشار وھب يقبضھا ويبسطھا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8313حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال أكثر عذاب القبر في البول إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8314حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا رزيق يعنى بن أبي سلمى ثنا أبو المھزم عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان يقرأ في العشاء اآلخرة بالسماء يعنى ذات البروج والسماء والطارق إسناده ضعيف
 - 8315حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سعيد مولى بنى ھاشم ثنا حماد بن عباد السدوسي قال سمعت أبا المھزم يحدث عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمر أن يقرأ بالسموات في العشاء إسناده ضعيف
 - 8316حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد عن حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ان ﷲ كره لكم ثالثا ورضى لكم ثالثا رضي لكم أن تعبدوه ال تشركون به شيئا وأن تعتصموا بحبل ﷲ جميعا وأن
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تنصحوا لوالة األمر وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن سلمة وسھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 8317حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم نھى أن يشرب الرجل قائما وعن الشرب من في السقاء وان يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في حائطه إسناده صحيح
على شرط الصحيح  .حماد ھو ابن سلمة من رجال مسلم وعكرمة ھو مولى ابن عباس من رجال البخاري
 - 8318حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد ثنا خالد عن شھر عن أبي ھريرة قال لما قدم وفد عبد قيس قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل امرئ حسيب نفسه ليشرب كل قوم فيما بدا لھم إسناده ضعيف لضعف شھر بن حوشب
وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 8319حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال تصحب المالئكة رفقة فيھا جرس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8320حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ابنا العاص مؤمنان إسناده حسن
 - 8321حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8322حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج أخبرني بن جريج أخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زيد بن المھاجر بن قنفذ
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من
قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا فباعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا ومن ھم يا رسول ﷲ أھل الكتاب قال
فمه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد فمن رجال مسلم
 - 8323حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا حجاج قال بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد ﷲ
بن رافع مولى ألم سلمة عن أبي ھريرة قال قال أخذ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بيدي فقال خلق ﷲ التربة يوم السبت
وخلق الجبال فيھا يوم األحد وخلق الشجر فيھا يوم اإلثنين وخلق المكروه يوم الثالثاء وخلق النور يوم األربعاء وبث فيھا
الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السالم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين
العصر إلى الليل األصح أن ھذا الحديث موقوف على كعب األحبار وليس من قول النبي صلى ﷲ عليه و سلم
 - 8324حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم حدثنا عيسى يعنى بن المسيب حدثني أبو زرعة عن أبي ھريرة قال كان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم يأتي دار قوم من األنصار ودونھم دار قال فشق ذلك عليھم فقالوا يا رسول ﷲ سبحان ﷲ تأتي دار فالن
وال تأتي دارنا قال فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ألن في داركم كلبا قالوا فإن في دارھم سنورا فقال النبي صلى ﷲ عليه و
سلم ان السنور سبع إسناده ضعيف
 - 8325حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا محمد بن طلحة عن عبد ﷲ بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يعدى شيء شيئا ال يعدى شيء شيئا ثالثا قال فقام أعرابي فقال يا
رسول ﷲ ان النقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشمل اإلبل جربا قال فسكت ساعة فقال ما أعدى األول ال عدوى وال صفر
وال ھامة خلق ﷲ كل نفس فكتب حياتھا وموتھا ومصيباتھا ورزقھا صحيح
 - 8326حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا محمد عن عبد ﷲ بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو عن أبي ھريرة قال قال
رجل يا رسول ﷲ أي الناس أحق منى بحسن الصحبة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال أباك
صحيح
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 - 8327حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ربعي بن إبراھيم قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا وفخذه مثل ورقان
ومقعده من النار مثل ما بيني وبين الربذة إسناده حسن
 - 8328حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ربعي بن إبراھيم ثنا عبد الرحمن ثنا شريك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة قال
عطس رجالن عند النبي صلى ﷲ عليه و سلم أحدھما أشرف من اآلخر فعطس الشريف فلم يحمد ﷲ فلم يشمته النبي صلى
ﷲ عليه و سلم وعطس اآلخر فحمد ﷲ فشمته النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتني
وعطس ھذا عندك فشمته قال فقال ان ھذا ذكر ﷲ فذكرته وانك نسيت ﷲ فنسيتك إسناده حسن
 - 8329حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح أنا شعبة عن سماك بن حرب عن مالك بن ظالم قال سمعت أبا ھريرة يحدث
مروان بن الحكم قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبا القاسم الصادق المصدوق يقول ھالك أمتي على رؤوس
غلمة أمراء سفھاء من قريش صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة مالك بن ظالم
 - 8330حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا الفضل بن مرزوق عن عدى بن ثابت عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أيھا الناس ان ﷲ طيب ال يقبل اال طيبا وان ﷲ أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال }
يا أيھا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم { وقال } يا أيھا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم {
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام
وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك إسناده حسن
 - 8331حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا شريك عن األشعث بن سليم عن أبي األحوص عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تفضل صالة الجماعة على الوحدة سبعا وعشرين درجة صحيح
 - 8332حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر وبن أبي بكر عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يوطن قال بن أبي بكر ال يوطن رجل مسلم المساجد للصالة والذكر اال
تبشبش ﷲ به حتى يخرج كما يتبشبش أھل الغائب بغائبھم إذا قدم عليھم رجاله ثقات رجال الشيخين وروي الحديث عن الليث
بن سعد بزيادة رجل مجھول بين سعيد المقبري وبين سعيد بن يسار ورجحھا الدارقطني على روايتي ابن أبي ذئب وابن
عجالن
 - 8333حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر عن بن أبي ذئب وإسحاق بن سليمان قال حدثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن
سمعان قال سمعت أبا ھريرة يحدث أبا قتادة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل
البيت اال أھله فإذا استحلوه فال تسأل عن ھلكة العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا ال يعمر بعده أبدا وھم الذين يستخرجون
كنزه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سمعان فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي وھو ثقة
 - 8334حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة انه كان ينعت النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال كان شبح الذراعين أھدب أشفار العينين بعيد ما بين المنكبين يقبل جميعا ويدبر جميعا بأبي ھو
وأمي لم يكن فاحشا وال متفحشا وال صخابا في األسواق إسناده حسن
 - 8335حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر قال ثنا المبارك عن الحسن عن أبي ھريرة أنه ذكر عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم إن العبد المملوك ليحاسب بصالته فإن نقص منھا شيئا قيل له نقصت منھا فيقول يا رب سلطت على مليكا شغلني عن
صالتي فيقول قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك فھال سرقت لنفسك من عملك أو عمله قال فيتخذ ﷲ عليه الحجة إسناده ضعيف
 - 8336حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي ھريرة قال ال أعلمه اال عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال كل سالمي من بن آدم صدقة حين يصبح فشق ذلك على المسلمين فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
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سلم ان سالمك على عباد ﷲ صدقة وإماطتك األذى عن الطريق صدقة وان أمرك بالمعروف صدقة ونھيك عن المنكر صدقة
وحدث أشياء من نحو ھذا لم أحفظھا حسن لغيره
 - 8337حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا المبارك عن الحسن عن أبي ھريرة قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و
سلم يقول إنما يلبس الحرير في الدنيا من ال يرجو أن يلبسه في اآلخرة إنما يلبس الحرير من ال خالق له قال الحسن فما بال
أقوام يبلغھم ھذا عن نبيھم فيجعلون حريرا في ثيابھم وفي بيوتھم صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 8338حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا المبارك عن الحسن عن أبي ھريرة وال أعلمه اال عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال العين تزني والقلب يزني فزنا العين النظر وزنا القلب التمنى والفرج يصدق ما ھنالك أو يكذبه صحيح وھذا
إسناد ضعيف
 - 8339حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا المبارك عن الحسن عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى
ﷲ عليه و سلم بثالث ال أدعھن صوم ثالثة أيام من كل شھر وان ال أنام اال على وتر والغسل يوم الجمعة إسناده ضعيف
 - 8340حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الحسين بن على الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن
حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي ھريرة قال أتى رجل النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ أي الصالة أفضل
بعد المكتوبة قال الصالة في جوف الليل قال فأي الصيام أفضل بعد رمضان قال شھر ﷲ الذي تدعونه المحرم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8341حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عاصم أنا بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من حمل السالح علينا فليس منى صحيح وھذا إسناد جيد
 - 8342حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عاصم ثنا األوزاعي ثنا قرة بن عبد الرحمن عن بن شھاب عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل ان أحب عبادي إلى أعجلھم فطرا إسناده ضعيف لضعف
قرة بن عبدالرحمن
 - 8343حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عاصم أنا محمد بن رفاعة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان أكثر ما يصوم اإلثنين والخميس قال فقيل له قال فقال ان األعمال تعرض كل اثنين
وخميس أو كل يوم اثنين وخميس فيغفر ﷲ لكل مسلم أو لكل مؤمن اال المتھاجرين فيقول آخرھما صحيح
 - 8344حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عاصم ثنا الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري من أھل المدينة قال سمعت أبا سلمة
يقول سمعت أبا ھريرة يقول أشھد لسمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول ما من عبد أو أمة يحلف عند ھذا المنبر على
يمين آثمة ولو على سواك رطب اال وجبت له النار إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن يزيد بن فروخ
الضمري فقد روى له ابن ماجة
 - 8345حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر حدثني عمران بن أبي أنس عن عمرو بن الحكم
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منھا خلقا رضي منھا آخر إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 8346حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم األنصاري عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يذھب الليل والنھار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جھجاه إسناده صحيح
على شرط مسلم
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 - 8347حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان حدثني بكير بن عبد ﷲ بن األشج عن سليمان بن
يسار ان صكاك التجار خرجت فاستأذن التجار مروان في بيعھا فأذن لھم فدخل أبو ھريرة عليه فقال له أذنت في بيع الربا
وقد نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى قال سليمان فرأيت مروان بعث الحرس
فجعلوا ينتزعون الصكاك من أيدي من ال يتحرج منھم إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان
 - 8348حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد ﷲ بن األشج عن سليمان بن
يسار عن أبي ھريرة أنه قال ما رأيت رجال أشبه صالة برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من فالن إلمام كان بالمدينة قال
سليمان بن يسار فصليت خلفه فكان يطيل األوليين من الظھر ويخفف األخريين ويخفف العصر ويقرأ في األوليين من المغرب
بقصار المفصل ويقرأ في األوليين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في الغداة بطوال المفصل قال الضحاك وحدثني من
سمع أنس بن مالك يقول ما رأيت أحدا أشبه صالة بصالة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ھذا الفتى يعنى عمر بن عبد
العزيز قال الضحاك فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار
* حديث أبي ھريرة  :إسناده قوي كسابقه
* وحديث أنس بن مالك  :إسناده قوي فقد صرح الضحاك عند غير المصنف ) انظر طبقات ابن سعد  ( 332 / 5أن الذي
حدثه عن أنس ھو يحيى بن سعيد األنصاري أو شريك بن نمبر واألول ثقة والثاني صدوق قوي الحديث وكالھما من رجال
الشيخين  .وسيأتي حديث أنس بنحوه من طرق عنه
 - 8349حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي حدثني معاوية بن أبي مزرد قال حدثني عمى سعيد أبو الحباب قال
سمعت أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن
قالت ھذا مقام العائذ من القطيعة قال أما ترضى أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك اقرؤوا ان شئتم } فھل عسيتم إن توليتم
أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنھم ﷲ فأصمھم وأعمى أبصارھم أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب
أقفالھا { إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8350حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا كثير بن زيد عن عمرو بن تميم عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لمحلوف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أتى على المسلمين شھر خير لھم من رمضان
وال أتى على المنافقين شھر شر من رمضان وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة وما يعد فيه المنافقون من غفالت
الناس وعوراتھم ھو غنم والمؤمن يغتنمه الفاجر إسناده ضعيف
 - 8351حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري قال أبو ھريرة قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان أحدكم إذا كان في الصالة جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته فإذا سكن له أضرط بين
إليتيه ليفتنه عن صالته فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ال يشك فيه إسناده قوي
رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان فمن رجال مسلم
 - 8352حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته فإذا سكن له
زنقه أو ألجمه قال أبو ھريرة فأنتم ترون ذلك أما المزنوق فتراه مائال كذا ال يذكر ﷲ وأما الملجوم ففاتح فاه ال يذكر ﷲ عز و
جل إسناده قوي
 - 8353حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عياض بن عبد ﷲ بن أبي سرح عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قام فخطب الناس ثم ذكر أن اإليمان با والجھاد في سبيل ﷲ من أفضل األعمال
عند ﷲ فقام رجل فقال يا رسول ﷲ ان قتلت في سبيل ﷲ وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر يكفر ﷲ عنى خطاياي قال نعم
فكيف قلت قال ان قتلت في سبيل ﷲ وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر يكفر ﷲ عنى خطاياي قال نعم كيف قلت قال إن
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قتلت في سبيل ﷲ وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر يكفر ﷲ عنى خطاياي قال نعم إال الدين فإن جبريل سارني بذلك
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر فقد روى له مسلم
 - 8354حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال للعبد المصلح المملوك أجران والذي نفس أبي ھريرة بيده لوال الجھاد في سبيل ﷲ
والحج وبر أمي ألحببت ان أموت وأنا مملوك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8355حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة بن زيد ثنا أبو عبد ﷲ القراظ انه سمع سعد بن مالك وأبا
ھريرة يقوالن قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم بارك ألھل المدينة في مدينتھم وبارك لھم في صاعھم وبارك لھم في
مدھم اللھم ان إبراھيم عبدك وخليلك وإني عبدك ورسولك وان إبراھيم سألك ألھل مكة وإني أسألك ألھل المدينة كما سألك
إبراھيم ألھل مكة ومثله معه ان المدينة مشتبكة بالمالئكة على كل نقب منھا ملكان يحرسانھا ال يدخلھا الطاعون وال الدجال
فمن أرادھا بسوء أذابه ﷲ كما يذوب الملح في الماء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8356حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو جعفر يعنى الرازي عن ھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال
نھى النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان يصلي أحدنا مختصرا صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 8357حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أيوب عن أبي معمر عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي جعفر
الرازي
 - 8358حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو سعيد يعنى المؤدب قال أبي واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح
أبو سعيد المؤدب قال أبي وروى عنه عبد الرحمن بن مھدي وأبو داود وأبو كامل قال ثنا ھشام عن أبيه عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول ﷲ عز و جل فيقول من خلق
األرض فيقول ﷲ فيقول من خلق ﷲ فإذا أحس أحدكم بشيء من ھذا فليقل آمنت با وبرسله إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد المؤدب فمن رجال مسلم
 - 8359حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل ثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يحب الذراع إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عقيل فقد روى له أصحاب السنن
 - 8360حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل قال أبي اسمه عبد ﷲ بن عقيل الثقفي ثقة ثنا عبد ﷲ بن سعيد
عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يمينك بما يصدقك به صاحبك صحيح وھذا إسناد ضعيف
جدا
 - 8361حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن
يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال صالة بعد اإلقامة اال المكتوبة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8362حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا ورقاء عن عبيد ﷲ بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي
ھريرة قال كنت مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت معه فجاء إلى فناء فاطمة
فنادى الحسن فقال أي لكع أي لكع أي لكع قاله ثالث مرات فلم يجبه أحد قال فانصرف وانصرفت معه قال فجاء إلى فناء
عائشة فقعد قال فجاء الحسن بن على قال أبو ھريرة ظننت ان أمه حبسته لتجعل في عنقه السخاب فلما جاء التزمه رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم والتزم ھو رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال اللھم انى أحبه فأحبه وأحب من يحبه ثالث مرات إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 8363حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر وحسن بن موسى قاال ثنا ورقاء عن عبد ﷲ بن دينار عن سعيد بن يسار عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب وال يصعد إلى ﷲ اال الطيب فإن
ﷲ يقبلھا بيمينه ثم يربيھا لصاحبھا كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8364حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا إبراھيم بن سعد ثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتھم مثل أفئدة الطير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8365حدثنا عبد ﷲ قال قال أبي حدثناه يعقوب قال حدثني أبي عن أبيه عن أبي سلمة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال عبد ﷲ وھو الصواب يعنى لم يذكر أبا ھريرة يدخل الجنة أقوام أفئدتھم مثل أفئدة الطير صحيح وھذا إسناد مرسل
رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8366حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا شيبان عن عاصم عن األسود بن ھالل عن أبي ھريرة قال أمرني رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بثالث بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصوم ثالثة أيام من كل شھر إسناده حسن رجاله ثقات
رجال الشيخين غير عاصم
 - 8367حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا أسامة عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة ان رجال أتى النبي صلى
ﷲ عليه و سلم يريد سفرا ليودعه فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أوصيك بتقوى ﷲ والتكبير على كل شرف فلما ولى
قال اللھم اطو له البعيد وھون عليه السفر إسناده حسن
 - 8368حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة انه كان يقول كيف أنتم إذا لم
تجتبوا دينارا وال درھما فقيل له وھل ترى ذلك كائنا يا أبا ھريرة فقال والذي نفس أبي ھريرة بيده عن قول الصادق
المصدوق قالوا وعم ذاك قال تنتھك ذمة ﷲ وذمة رسوله فيشد ﷲ قلوب أھل الذمة فيمنعون ما بأيديھم والذي نفس أبي ھريرة
بيده ليكونن مرتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8369حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا شاذان ثنا إبراھيم بن سعد عن بن شھاب عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كان رجل يداين الناس قال وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه
لعل ﷲ يتجاوز عنا فلقى ﷲ فتجاوز عنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8370حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا زھير عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يحسر الفرات أو ال تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذھب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل مائة
تسعة وتسعون يا بنى فإن أدركته فال تكونن ممن يقاتل عليه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 8371حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا القاسم بن الفضل حدثني أبو معاوية المھري قال قال لي أبو ھريرة يا
مھري نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن ثمن الكلب وكسب الحجام وكسب المومسة وعن كسب عسب الفحل صحيح
وھذا إسناد ضعيف لجھالة الفضل بن معدان
 - 8372حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير
محمد بن عمرو
 - 8373حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھيم خليل الرحمن عز و جل
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وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي ألجبته إذ جاءه الرسول فقال }
ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن أيديھن إن ربي بكيدھن عليم { ورحمة ﷲ على لوط إن كان ليأوي إلى ركن
شديد إذ قال لقومه } لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد { وما بعث ﷲ من بعده من نبي اال في ثروة من قومه صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 8374حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يحب الفال الحسن ويكره الطيرة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8375حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له
قطعة من النار صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 8376حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال دخل أعرابي على
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھل أخذتك أم ملدم قط قال وما أم ملدم قال حر يكون
بين الجلد واللحم قال ما وجدت ھذا قط قال فھل أخذك ھذا الصداع قط قال وما ھذا الصداع قال عرق يضرب على اإلنسان
في رأسه قال ما وجدت ھذا قط فلما ولى قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أھل النار فلينظر إلى ھذا إسناده حسن
 - 8377وبإسناده عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم افترقت اليھود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة
وتفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة إسناده حسن
 - 8378وبإسناده عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خمس من حق المسلم على المسلم رد التحية
وإجابة الدعوة وشھود الجنازة وعيادة المريض وتشميت العاطس إذا حمد ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8379وبإسناده عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لما خلق ﷲ الجنة والنار أرسل جبريل قال انظر
إليھا والى ما أعددت ألھلھا فيھا فجاء فنظر إليھا والى ما أعد ﷲ ألھلھا فيھا فرجع إليه قال وعزتك ال يسمع بھا أحد اال دخلھا
فأمر بھا فحجبت بالمكاره قال ارجع إليھا فانظر إليھا والى ما أعددت ألھلھا فيھا قال فرجع إليھا وإذا ھي قد حجبت بالمكاره
فرجع إليه وقال وعزتك قد خشيت أن ال يدخلھا أحد قال اذھب إلى النار فانظر إليھا والى ما أعددت ألھلھا فيھا فإذا ھي
يركب بعضھا بعضا فرجع قال وعزتك لقد خشيت ان ال يسمع بھا أحد فيدخلھا فأمر بھا فحفت بالشھوات فقال وعزتك لقد
خشيت أن ال ينجو منھا أحد اال دخلھا إسناده حسن
 - 8380وبإسناده عن أبي ھريرة قال كان رجالن من بلي من قضاعة أسلما مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم واستشھد أحدھما
وأخر اآلخر سنة قال طلحة بن عبيد ﷲ فأريت الجنة فرأيت فيھا المؤخر منھما أدخل قبل الشھيد فعجبت لذلك فأصبحت
فذكرت ذلك لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو ذكر ذلك لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آالف ركعة أو كذا وكذا ركعة صالة السنة إسناده حسن
 - 8381حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد يعنى بن ھارون أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن طلحة بن عبيد ﷲ أن
رجلين من بلي وھم حي من قضاعة فذكره حسن وھذا اإلسناد فيه انقطاع
 - 8382حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا ھشام بن عروة حدثني وھب بن كيسان عن محمد بن عمر وبن عطاء
عن عمرو بن األزرق قال توفى بعض كنائن مروان فشھدھا الناس وشھدھا أبو ھريرة ومعھا نساء يبكين فأمرھن مروان
فقال أبو ھريرة دعھن فإنه مر على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جنازة معھا بواك فنھرھن عمر رحمه ﷲ فقال له رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دعھن فإن النفس مصابة والعين دامعة والعھد حديث إسناده ضعيف
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 - 8383حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا مسعر ثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي ھريرة
قال لما نزلت } وأنذر عشيرتك االقربين { جعل يدعو بطون قريش بطنا بطنا يا بنى فالن أنقذوا أنفسكم من النار حتى انتھى
إلى فاطمة فقال يا فاطمة ابنة محمد أنقذي نفسك من النار ال أملك لكم من ﷲ شيئا غير ان لكم رحما سأبلھا بباللھا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8384حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال نبي ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لبالل عند صالة الفجر يا بالل خبرني بأرجى عمل عملته منفعة في اإلسالم فإني قد سمعت خشف نعليك بين يدي
في الجنة قال ما عملت يا رسول ﷲ في اإلسالم عمال أرجى عندي منفعة من أنى لم أتطھر طھورا تاما قط في ساعة من ليل
أو نھار اال صليت بذلك الطھور لربي ما كتب لي أن أصلي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8385حدثنا عبد ﷲ حدثني أبى ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك يعنى النوفلي قال عبد ﷲ ثنا أبي ذكره عن سعيد بن أبى
سعيد المقبري عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه
الوضوء حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 8386حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الھيثم بن خارجة ثنا يحيى بن يزيد عن عبد الملك عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 8387حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن يزيد عن عبد الملك عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال أكثروا من قول ال حول وال قوة اال با فإنھا كنز من كنوز الجنة صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 8388حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن يزيد عن أبيه عن جبير بن أبي صالح وكان يقال له بن نفيلة عن أبي ھريرة
أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ثمن الجريسة حرام وأكلھا حرام إسناده ضعيف
 - 8389حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا المبارك عن الحسن عن أبي ھريرة قال وأراه عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال لينتھين أقوام يرفعون أبصارھم إلى السماء في الصالة أو لتخطفن أبصارھم صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 8390حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا المبارك عن الحسن عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يقول أال من رجل يأخذ بما فرض ﷲ ورسوله كلمة أو كلمتين أو ثالثا أو أربعا أو خمسا فيجعلھن في طرف ردائه
فيتعلمھن ويعلمھن قال أبو ھريرة فقلت أنا يا رسول ﷲ قال فابسط ثوبك قال فبسطت ثوبي فحدث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ثم قال ضم إليك فضممت ثوبي إلى صدري فإني ألرجو أن ال أكون نسيت حديثا سمعته منه بعد صحيح
 - 8391حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا عبد الرحمن يعنى بن عبد ﷲ بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن
يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار
كما بين قديد ومكة وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار إسناده ضعيف محتمل للتحسين
 - 8392حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا عبد الرحمن عن أبيه عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان ﷲ عز و جل ال يلقى لھا باال يرفعه ﷲ بھا درجات وان العبد ليتكلم
بالكلمة من سخط ﷲ ال يلقى لھا باال يھوى بھا في جھنم صحيح
 - 8393حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر العقدي عن محمد بن عمار كشاكش قال سمعت سعيدا المقبري يحدث عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8394حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا فليح بن سليمان عن نعيم بن عبد ﷲ المجمر انه رقى إلى أبي ھريرة على
ظھر المسجد وھو يتوضأ فرفع في عضديه ثم أقبل علي فقال انى سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان أمتي يوم
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القيامة ھم الغر المحجلون من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل فقال نعيم ال أدري قوله من استطاع ان
يطيل غرته فليفعل من قول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو من قول أبي ھريرة صحيح
 - 8395حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا زھير عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال تدرون من المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول ﷲ من ال له درھم وال دينار وال متاع قال المفلس من أمتي
يوم القيامة من يأتي بصالة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم عرض ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وضرب ھذا فيقعد فيقتص ھذا
من حسناته وھذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياھم فطرح عليه ثم طرح في النار وقال
عبد الرحمن يعنى بن مھدي فيقتص وقال عبد الرحمن قبل أن يقضى ما عليه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8396حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال لو يعلم المؤمن ما عند ﷲ من العقوبة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند ﷲ من الرحمة ما قنط من الجنة أحد
خلق ﷲ مائة رحمة فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بھا وعند ﷲ تسعة وتسعون رحمة إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 8397حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا زھير عن أسيد بن أبي أسيد عن نافع بن عياش مولى عبلة بنت طلق
الغفاري عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذھب
ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره بسوار من ذھب ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من
ذھب ولكن عليكم بالفضة العبوا بھا لعبا العبوا بھا لعبا رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن أسيد روى له جمع وخرج له
أصحاب السنن والبخاري في األدب المفرد وأورده ابن حبان في الثقات وذكر البرقاني في سؤاالته للدارقطني أنه قال يعتبر به
 ...وسيأتي الحديث في مسند أبي موسى  414 / 4بسند ضعيف  ...وقد صح أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أخذ حريرا فجعله
في يمينه وأخذ ذھبا فجعله في شماله ثم قال  " :إن ھذين حرام على ذكور أمتي " وفي بعض الروايات زيادة " حل إلناثھم "
 ...ولألستاذ مصطفى بن عدوي في ھذا الباب رسالة قيمة بعنوان " المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذھب المحلق وغير
المحلق " فراجعھا لزاما
 - 8398حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا زھير حدثني موسى بن وردان عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إسناده جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن وردان
 - 8399حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر وسريج قاال ثنا فليح عن ھالل بن على عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من مؤمن إال وأنا أولى به في الدنيا واآلخرة اقرؤوا ان شئتم } النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسھم { فأيما مؤمن ھلك وترك ماال فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فإني مواله
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8400حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا فليح عن ھالل بن على عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من آمن با ورسوله وأقام الصالة وصام رمضان فإن حقا على ﷲ أن يدخله الجنة ھاجر في
سبيل ﷲ أو جلس في أرضه التي ولد فيھا قالوا يا رسول ﷲ أفال نخبر الناس قال ان في الجنة مائة درجة أعدھا ﷲ عز و جل
للمجاھدين في سبيله بين كل درجتين كما بين السماء واألرض فإذا سألتم ﷲ عز و جل فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة
وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن عز و جل ومنه تفجر أو تنفجر أنھار الجنة شك أبو عامر صحيح
 - 8401حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا فليح عن ھالل بن على عن عطاء بن يسار أو بن أبي عمرة قال فليح وال
أعلمه اال عن بن أبي عمرة فذكر الحديث اال انه قال تفجر انھار الجنة وقال أفال ننبئ الناس بذلك قال وحده ثم حدثنا به فلم
يشك يعنى فليحا قال عطاء بن يسار صحيح
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 - 8402حدثنا عبد ﷲ قال قال أبي فحدثناه سريج قال حدثنا فليح عن ھالل بن على عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكره وقال وفوقه عرش الرحمن ومنه تنفجر انھار الجنة صحيح
 - 8403حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا فليح عن ھالل بن على عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنين طول العمر والمال صحيح رجاله ثقات رجال
الشيخين غير فليح بن سليمان فمن رجال البخاري
 - 8404حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر وسريج قاال ثنا فليح عن ھالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان أھل الجنة ليتزاورون فيھا قال سريج ليتراءون فيھا كما تراءون الكوكب الشرقي
والكوكب الغربي الغارب في األفق الطالع في تفاضل الدرجات قالوا يا رسول ﷲ أولئك النبيون قال بلى والذي نفس محمد
بيده أقوام آمنوا با ورسوله وصدقوا المرسلين وقال سريج وأقوام آمنوا با متن الحديث صحيح لكن من حديث أبي سعيد
ولعل فليح بن سليمان  -وفيه كالم  -أخطأ فجعله من حديث أبي ھريرة
 - 8405حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا زھير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة
وأبي سعيد الخدري ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما يصيب المرء المسلم من نصب وال وصب وال ھم وال حزن وال غم
وال أذى حتى الشوكة يشاكھا اال كفر ﷲ عنه بھا من خطاياه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8406حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن مسعدة ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن عمرو بن شھاب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من كان له ثالث بنات فصبر على ألوائھن وضرائھن وسرائھن أدخله ﷲ الجنة بفضل رحمته
إياھن فقال رجل أو اثنتان يا رسول ﷲ قال أو اثنتان فقال رجل أو واحدة يا رسول ﷲ قال أو واحدة حسن لغيره وھذا إسناد
ضعيف
 - 8407حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بكير بن عيسى ثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال قال أبو ھريرة قال
لي نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا أبا ھريرة ھل أدلك على كلمة كنز من كنز الجنة تحت العرش قال قلت نعم فداك أبي
وأمي قال ان تقول ال قوة اال با قال أبو بلج وأحسب أنه قال فإن ﷲ عز و جل يقول أسلم عبدي واستسلم قال فقلت لعمرو
قال أبو بلج قال عمرو قلت ألبي ھريرة ال حول وال قوة اال با فقال ال انھا في سورة الكھف } ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما
شاء ﷲ ال قوة إال با صحيح دون قوله " تحت العرش " وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8408حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة عن أبي صالح
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان رجال كان يبيع الخمر في سفينة وكان يشوبه بالماء وكان معه في السفينة
قرد قال فأخذ الكيس وفيه الدنانير قال فصعد الذرو يعنى الدقل ففتح الكيس فجعل يلقي في البحر دينارا وفي السفينة دينارا
حتى لم يبق فيه شيء رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم  .والصواب وقفه كما تقدم
 - 8409حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم قال ثنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال خير صفوف الرجال المقدم وشرھا المؤخر وشر صفوف النساء
المقدم وخيرھا المؤخر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 8410حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز ثنا إسماعيل يعنى بن أبي خالد عن أبيه قال قلت ألبي ھريرة
أھكذا كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي بكم قال وما أنكرت من صالتي قال قلت أردت ان أسألك عن ذلك قال نعم
وأوجز قال وكان قيامه قدر ما ينزل المؤذن من المنارة ويصل إلى الصف صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال
الشيخين
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 - 8411حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بھما وأذنان يسمع بھما ولسان ينطق به
فيقول انى وكلت بثالثة بكل جبار عنيد وبكل من ادعى مع ﷲ الھا آخر والمصورين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8412حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا بن أبي ذئب عن الزھري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8413حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال وﷲ ال يؤمن ال وﷲ ال يؤمن ال وﷲ ال يؤمن قالوا ومن ذاك يا رسول ﷲ قال جار ال يأمن جاره بوائقه
قيل وما بوائقه قال شره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8414حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أبو محمد قال أنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي أخذ األمم قبلھا شبرا بشبر وذراعا بذراع قال رجل يا
رسول ﷲ كما فعلت فارس والروم قال وما الناس اال أولئك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8415حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو الوليد بن عمر حدثني أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن
أبي ھريرة قال أتى أعرابي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بأرنب قد شواھا ومعھا صنابھا وأدمھا فوضعھا بين يديه فأمسك
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلم يأكل وأمر أصحابه ان يأكلوا فأمسك األعرابي فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما
يمنعك أن تأكل قال انى أصوم ثالثة أيام من الشھر قال ان كنت صائما فصم األيام الغر إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الشيخين
 - 8416حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه كان يعتكف العشر األواخر من شھر رمضان فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين
إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش
 - 8417حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمر بن سعد وھو أبو داود الحفري قال أنا سفيان عن األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم بطعام بمر الظھران فقال ألبي بكر وعمر أدنيا فكال قاال انا
صائمان قال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم إسناده صحيح على شرط مسلم إن ثبت اتصاله  ...قال النسائي في الكبرى
تعليقا على ھذه الرواية الموصولة  :ھذا خطأ ال نعلم أحدا تابع أبا داود على ھذه الرواية والصواب مرسال
 - 8418حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمر بن سعد ثنا يحيى يعني بن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن طارق عن أبي حازم
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسرع قبائل العرب فناء قريش ويوشك ان تمر المرأة بالنعل فتقول
ان ھذا نعل قرشي إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8419حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا قطبة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نجد من شر الناس عند ﷲ ذا الوجھين إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8420حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشام بن سعيد ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا سرق عبد أحدكم فليبعه ولو بنش إسناده ضعيف
 - 8421حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن الحباب حدثني الضحاك بن عثمان في سنة إحدى وخمسين خرجت مع سفيان
قال حدثني بكير بن عبد ﷲ بن األشج عن سليمان بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من
اشترى طعاما فال يبعه حتى يستوفيه إسناده قوي على شرط مسلم
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 - 8422حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8423حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا حماد بن سلمة عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا اإلبل حقھا وإذا سافرتم في الجدب فاسرعوا السير وإذا أردتم
التعريس فتنكبوا عن الطريق قال عفان في حديثه قال أنا سھيل بن أبي صالح إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8424حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت أن يسمع سورة البقرة تقرأ فيه إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين سوى حماد بن سلمة وسھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 8425حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا سالم أبو جميع ثنا محمد بن سيرين أن أبا ھريرة حدث أن عمر قال يا
رسول ﷲ ان عطاردا التميمي كان يقيم حلة حرير فلو اشتريتھا فلبستھا إذا جاءك وفود الناس قال فقال إنما يلبس الحرير من
ال خالق له صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 8426حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال وﷲ انى ألقربكم
صالة برسول ﷲ وكان أبو ھريرة يقنت في الركعة اآلخرة من صالة العشاء اآلخرة وصالة الصبح بعد ما يقول سمع ﷲ لمن
حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8427حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا منصور بن سلمة أنا سليمان يعنى بن بالل عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال بادروا باألعمال ستا طلوع الشمس من مغربھا والدجال والدخان والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8428حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا منصور أنا سليمان يعنى بن بالل عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال ينبغي للصديق أن يكون لعانا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8429حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا منصور أنا سليمان عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة أن رجال جاء إلى النبي صلى ﷲ
عليه و سلم فقال سعر فقال ان ﷲ عز و جل يرفع ويخفض ولكني ألرجو أن ألقى ﷲ عز و جل وليس ألحد عندي مظلمة
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8430حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعن زوارات القبور إسناده حسن
 - 8431حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق انا بن عوانة وحسين بن محمد ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة
عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان أحدا ھذا يحبنا ونحبه صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 8432حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا سرق العبد فبعه ولو بنش يعنى بنصف أوقية إسناده ضعيف
 - 8433حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعن زوارات القبور حسن
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 - 8434حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا جرير يعنى بن حازم عن محمد يعنى بن إسحاق عن محمد بن
إبراھيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول لينزلن الدجال خوز وكرمان
في سبعين ألفا وجوھھم كالمجان المطرقة إسناده ضعيف
 - 8435حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا فليح عن سعيد بن الحرث عن أبي ھريرة قال كان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه حسن لغيره وإسناد ھذا الحديث قد وقع فيه اضطراب
 - 8436حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا فليح عن عبد ﷲ بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل يقول أين المتحابون بجاللي اليوم أظلھم في ظلي يوم ال ظل اال ظلي صحيح وھذا
إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8437حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا فليح عن ھالل بن على عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان الشيخ قال يونس أظنه قال يھرم ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنين طول الحياة وحب
المال صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8438حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وسريج بن النعمان قاال ثنا فليح عن سعيد بن عبد ﷲ بن عبد الرحمن أبي طوالة
عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه ﷲ ال يتعلمه اال
ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة قال سريج في حديثه يعنى ريحھا إسناده حسن
 - 8439حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال تفتح البالد واألمصار فيقول الرجال إلخوانھم ھلموا إلى الريف والمدينة خير لھم لو كانوا
يعلمون ال يصبر على ألوائھا وشدتھا أحد اال كنت له يوم القيامة شھيدا أو شفيعا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8440حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبي ھريرة قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيھا الصادق ويصدق فيھا الكاذب ويخون فيھا األمين ويؤتمن فيھا
الخائن وينطق فيھا الرويبضة قال سريج وينطق فيھا الرويبضة إسناده حسن
 - 8441حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال رأيت فيما يرى النائم كان في يدي سوارين من ذھب فنفختھما فرفعا فأولت أن أحدھما مسيلمة واآلخر
العنسي إسناده حسن
 - 8442حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث قال وحدثني بكير عن سليمان بن يسار عن أبي ھريرة بعثنا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم في بعث فقال ان وجدتم فالنا وفالنا لرجلين من قريش فاحرقوھما بالنار ثم قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم حين أردنا الخروج انى كنت أمرتكم ان تحرقوا فالنا وفالنا بالنار وان النار ال يعذب بھا إال ﷲ تعالى فإن
وجدتموھما فاقتلوھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8443حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقيم الرجل الرجل من مجلسه ولكن أفسحوا يفسح ﷲ لكم إسناده حسن
 - 8444حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة عن أبي المھزم عن أبي ھريرة قال أتى النبي صلى
ﷲ عليه و سلم بسبعة أضب عليھا تمر وسمن فقال كلوا فإني أعافھا صحيح وھذا إسناد ضعيف
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 - 8445حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد ثنا بن المھزم عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مر
بسخلة جرباء قد أخرجھا أھلھا فقال أترون ھذه ھينة على أھلھا قالوا نعم قال للدنيا أھون على ﷲ عز و جل من ھذه على
أھلھا صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 8446حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا أتى بطعام من غير أھله سأل عنه فإن قيل له ھدية أكل وإن قيل صدقة قال كلوا ولم يأكل إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 8447حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح عن بن شھاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ان أبا ھريرة
قال خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقد أقيمت الصالة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصاله وانتظرنا ان يكبر
انصرف فقال على مكانكم فدخل بيته ومكثنا على ھيئتنا حتى خرج إلينا ورأسه ينطف وقد اغتسل إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8448حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبي صالح عن بن شھاب عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل ﷲ
يتجاوز عنا فلقى ﷲ فتجاوز عنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8449حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا فزارة بن عمر قال ثنا إبراھيم يعنى بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنه قد كان فيما مضى قبلكم من األمم ناس يحدثون وإنه إن كان في أمتي
ھذه منھم أحد فإنه عمر بن الخطاب صحيح
 - 8450حدثنا عبد ﷲ قال قال أبي وحدثناه يعقوب ثنا أبي عن أبيه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم فذكره مرسال صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8451حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب حدثني بن المسيب ان أبا ھريرة قال ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جنب قصر فقلت لمن ھذا القصر قالوا لعمر
بن الخطاب فذكرت غيرتك فوليت مدبرا وعمر رحمه ﷲ حين يقول ذلك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جالس عنده مع
القوم فبكى عمر حين سمع ذلك من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أعليك بأبي أنت أغار يا رسول ﷲ إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8452حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا فزارة قال أخبرني فليح عن ھالل يعنى بن على عن عطاء عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان أھل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في األفق
والطالع في تفاضل الدرجات قالوا يا رسول ﷲ أولئك النبيون قال بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا با وصدقوا المرسلين
صحيح
 - 8453حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا فزارة أنا فليح وسريج قال حدثنا فليح عن ھالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال الشيخ يكبر ويضعف جسمه وقلبه شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب
المال وقال سريج حب الحياة وحب المال صحيح
 - 8454حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال لعن ﷲ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
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 - 8455حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا فزارة بن عمر أخبرني فليح عن ھالل بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من آمن با ورسوله وأقام الصالة وصام رمضان فإن حقا على ﷲ عز و
جل ان يدخله الجنة ھاجر في سبيل ﷲ أو جلس في أرضه التي ولد فيھا قالوا يا رسول ﷲ أفال ننبئ الناس بذلك قال ان في
الجنة مائة درجة أعدھا للمجاھدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء واألرض فإذا سألتم ﷲ عز و جل فسلوه
الفردوس فإنھا أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن عز و جل ومنه تفجر أنھار الجنة صحيح
 - 8456حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعني بن الھاد عن عمرو بن قھيد بن مطرف الغفاري عن أبي
ھريرة قال جاء رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ أرأيت إن عدي على مالي قال فانشد ﷲ قال فإن
أبوا علي قال انشد ﷲ قال فإن أبوا علي قال فانشد ﷲ قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار
صحيح
 - 8457حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا ليث عن يزيد بن الھاد عن عمرو بن قھيد الغفاري عن أبي ھريرة فذكر
الحديث صحيح
 - 8458حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن بن عجالن عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي ھريرة
قال شكا أصحاب النبي صلى ﷲ عليه و سلم إليه مشقة السجود عليھم إذا تفرجوا قال استعينوا بالركب قال بن عجالن وذلك
ان يضع مرفقه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا إسناده قوي
 - 8459حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
انه قال ألم تروا كيف يصرف ﷲ عني لعن قريش وشتمھم يسبون مذمما وأنا محمد صحيح وھذا إسناد جيد
 - 8460حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن محمد يعني بن عجالن عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدھما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم أو
قارب وال يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل ﷲ ودخان جھنم وال يجتمعان في قلب عبد اإليمان والشح صحيح وھذا
إسناد قوي
 - 8461حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن محمد عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن ھرمز األعرج عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال خرجت امرأتان ومعھما صبيان فعدا الذئب على أحدھما فآخذتا يختصمان
في الصبي الباقي فاختصمتا الي داود فقضى به للكبرى منھما فمرتا على سليمان النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال فكيف
أمركما فقصتا عليه القصة فقال ائتوني بالسكين أشق الغالم بينكما فقالت الصغرى أتشقه قال نعم قالت ال تفعل حظي منه لھا
فقال ھو ابنك فقضى به لھا صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8462حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن محمد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم انه قال اني ال أقول إال حقا قال بعض أصحابه فإنك تداعبنا يا رسول ﷲ فقال إني ال أقول إال حقا إسناده قوي
 - 8463حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن محمد عن أبيه وغيره عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال األكثرون االسفلون يوم القيامة اال من قال ھكذا وھكذا صحيح وھذا إسناد جيد
 - 8464حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن محمد عن أبيه العجالني عن أبي ھريرة أنه قال سئل رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أي الناس خير فقال أنا والذين معي ثم الذين على األثر ثم الذين على األثر ثم كأنه رفض من بقى إسناده
جيد
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 - 8465حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن محمد عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال لن يزال على ھذا األمر عصابة على الحق ال يضرھم من خالفھم حتى يأتيھم أمر ﷲ وھم
على ذلك إسناده قوي من أجل محمد بن عجالن وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير القعقاع بن حكيم فمن رجال مسلم
 - 8466حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن محمد عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم انه قال ان الذباب في أحد جناحيه داء وفي اآلخر شفاء فإذا وقع في إناء أحدكم فليغمسه فإنه يتقى بالذي فيه الداء
ثم يخرجه إسناده قوي
 - 8467حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن محمد بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال خير صفوف الرجال أولھا وشرھا آخرھا وخير صفوف النساء آخرھا وشرھا أولھا صحيح وھذا إسناد جيد
 - 8468حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وحجاج قاال ثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار
انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد ال
يريد اال الصالة فيه اال يتبشبش ﷲ عز و جل به كما يتبشبش أھل الغائب بطلعته إسناده ضعيف
 - 8469حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس عن ليث حدثني سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا ھريرة يقول كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول اللھم اني أعوذ بك من األربع من علم ال ينفع ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع
ومن دعاء ال يسمع صحيح
 - 8470حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث حدثني سعيد عن أبيه أن أبا ھريرة قال ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال يحل المرأة مسلمة تسافر ليلة اال ومعھا رجل ذو حرمة منھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8471حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث ثنا سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان
يقول ال إله اال ﷲ وحده أعز جنده ونصر عبده وھزم األحزاب وحده فال شيء بعده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8472حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وحجاج قاال ثنا ليث قال حجاج في حديثه حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن
أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقال يونس عن سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ما من األنبياء نبي اال وقد أعطى من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه ﷲ عز و جل
إلى وأرجو أن أكون أكثرھم تبعا يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8473حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني بن الھاد عن عمرو عن المقبري عن أبي ھريرة قال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ﷲ عز و جل يقول ان عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا
أنزع نفسه من بين جنبيه إسناده جيد
 - 8474حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن يزيد عن بن شھاب عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أنه سمع رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال وﷲ اني الستغفر ﷲ وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8475حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى ھاشم ثنا عباد بن ميسرة عن الحسن البصري عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من استمع إلى آية من كتاب ﷲ تعالى كتب له حسنة مضاعفة ومن تالھا كانت له نورا
يوم القيامة إسناده ضعيف
 - 8476حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا وھيب ثنا عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاھة حسن
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 - 8477حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا وھيب وحماد عن عسل عن عطاء عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن السدل يعني في الصالة إسناده ضعيف
 - 8478حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد ﷲ ثنا عبد ﷲ بن الفضل عن األعرج عن أبي ھريرة
قال كان من تلبية النبي صلى ﷲ عليه و سلم لبيك إله الحق إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين
غير أبي سعيد فمن رجال البخاري
 - 8479حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
مر رجل من المسلمين بجذل شوك في الطريق فقال ألميطن ھذا الشوك عن الطريق أن ال يعقر رجال مسلما قال فغفر له
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 8480حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال حدثناه عفان بھذا اإلسناد عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أكل أحدكم فليلعقن
أصابعه فإنه ال يدري في أيتھن البركة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8481حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا ليث ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال إذا أحب ﷲ عبدا دعا جبريل عليه السالم فقال اني قد أحببت فالنا فأحبه قال فيحبه جبريل قال ثم ينادي في السماء
ان ﷲ قد أحب فالنا فأحبوه قال فيحبونه قال ثم يضع ﷲ له القبول في األرض فإذا أبغض فمثل ذلك إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 8482حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا عبد ﷲ بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ھذا وعقد وھيب تسعين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8483حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا مصعب بن محمد عن أبي صالح السمان عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إنما اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وال تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حتى يركع
وإذا قال سمع ﷲ لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وال تسجدوا حتى يسجد وان صلى جالسا فصلوا جلوسا
أجمعون صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8484حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا عبد ﷲ بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة } أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدھم فھذا اليوم الذي
اختلفوا فيه فھدانا ﷲ عز و جل له فغدا لليھود وبعد غد للنصارى فسكت فقال حق ﷲ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة
أيام يغسل رأسه وجسده إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8485حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا عبد ﷲ بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وال تجسسوا وال تحسسوا وال تباغضوا وال تدابروا وال تنافسوا وكونوا
عباد ﷲ إخوانا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8486حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من أطاعني فقد أطاع ﷲ ومن أطاع األمير فقد أطاعني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8487حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد يعني بن زياد ثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي قال سمعت أبا
ھريرة ذكر النبي صلى ﷲ عليه و سلم رؤيا الرجل المسلم جزء من سبعين جزءا من النبوة إسناده قوي
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 - 8488حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد
الرحمن عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أفضل الصالة بعد المفروضة صالة في جوف الليل
وأفضل الصيام بعد شھر رمضان شھر ﷲ الذي تدعونه المحرم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8489حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا عاصم بن كليب حدثني أبي أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان ال يتمثل بي قال عاصم قال أبي فحدثنيه بن عباس
فأخبرته اني قد رأيته قال رأيته قلت أي وﷲ لقد رأيته قال فذكرت الحسن بن علي قال اني وﷲ قد ذكرته ونعته في مشيته قال
فقال بن عباس انه كان يشبھه إسناده قوي
 - 8490حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنا سھيل بن أبي صالح قال كنت عند أبي جالسا وعنده غالم فقام الغالم
فقعدت في مقعد الغالم فقال لي أبي قم عن مقعده ان أبا ھريرة أنبأنا ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قام أحدكم من
مجلسه ثم رجع إليه فھو أحق به غير أن سھيال قال لما أقامني تقاصرت في نفسي إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8491حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا محمد بن عجالن عن بكير بن عبد ﷲ بن األشج عن عجالن أبي
محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال للمملوك طعامه وكسوته وال يكلف من العمل ما ال يطيق إسناده
جيد رجاله رجال الصحيح
 - 8492حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان السنة ليس بأن ال يكون فيھا مطر ولكن السنة ان تمطر السماء وال تنبت األرض إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 8493حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا محمد بن عمرو عن صفوان يعني بن سليم عن القعقاع
بن اللجالج عن أبي ھريرة وسھيل عن القعقاع بن اللجالج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجتمع
شح وإيمان في قلب رجل وال يجتمع غبار في سبيل ﷲ ودخان جھنم في وجه عبد قال حماد وقال أحدھما القعقاع بن اللجالج
وقال اآلخر اللجالج بن القعقاع صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف
 - 8494حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان كان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 8495حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قال الرجل قد ھلك الناس فھو أھلكھم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8496حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا يحيى بن سعيد وھو أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي ھريرة
ان أعرابيا جاء إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد ﷲ ال تشرك
به شيئا وتقيم الصالة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفس محمد بيده ال أزيد على ھذا شيئا أبدا
وال أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم من سره ان ينظر إلى رجل من أھل الجنة فلينظر إلى ھذا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8497حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا ھشام عن صالح بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يصبر أحد على ألواء المدينة وجھدھا اال كنت له شفيعا أو شھيدا يوم القيامة إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح بن أبي صالح فمن رجال مسلم
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 - 8498حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عليكم بھذه الحبة السوداء فإن فيھا شفاء من كل شيء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8499حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد قال أنا عاصم بن كليب حدثني أبي قال سمعت أبا ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل خطبة ليس فيھا شھادة كاليد الجذماء إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح
غير كليب والد عاصم
 - 8500حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبان العطار قال ثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي ھريرة ان نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال المؤمن يغار وﷲ يغار ومن غيرة ﷲ ان يأتي المؤمن شيئا حرم ﷲ
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8501حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال كانت شجرة تؤذى أھل الطريق فقطعھا رجل فنحاھا عن الطريق فدخل الجنة إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 8502حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائھم بنصف يوم وھو خمسمائة عام إسناده حسن
 - 8503حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد يعني بن سلمة عن علي بن زيد حدثني من سمع أبا ھريرة يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا بن آدم اعمل كأنك ترى وعد نفسك مع الموتى وإياك ودعوة المظلوم حديث قابل للتحسين
وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان
 - 8504حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان المالئكة يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون الناس على منازلھم جاء فالن من ساعة كذا
جاء فالن من ساعة كذا جاء فالن واإلمام يخطب جاء فالن فأدرك الصالة ولم يدرك الجمعة إذا لم يدرك الخطبة إسناده
ضعيف
 - 8505حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد يعني بن سلمة ثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يدخل أھل الجنة الجنة مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثالث وثالثين على خلق آدم سبعون
ذراعا في سبعة أذرع حسن بطرقه وشواھده دون قوله " في سبعة أذرع " والصحيح قوله " على خلق آدم ستون ذراعا "
وانظر 7920
 - 8506حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد عن قيس وحبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھريرة انه قال في كل
صالة يقرأ فما أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8507حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال لكل بنى آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان وزناھما النظر واليدان تزنيان وزناھما البطش والرجالن
يزنيان وزناھما المشي والفم يزني وزناه القبل والقلب يھوي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 8508حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مرت به جنازة يھودي فقام فقيل له يا رسول ﷲ انھا جنازة يھودي فقال ان للموت فزعا إسناده
حسن
401

 - 8509حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال تصحب المالئكة رفقة فيھا كلب أو جرس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8510حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا خالد بن عبد ﷲ عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ما منكم من أحد ينجيه عمله قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال أن يتغمدني ﷲ منه برحمة إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 8511حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال رأيت فيما يرى النائم كان في يدي سوارين فنفختھما فرفعا فأولت ان أحدھما مسيلمة إسناده حسن
 - 8512حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال أنا وھيب قال معمر ثنا عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا بات أحدكم وفي يده غمر فاصابه شيء فال يلومن اال نفسه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8513حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا سھيل عن الحرث بن مخلد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال ال ينظر ﷲ عز و جل إلى رجل جامع امرأته في دبرھا حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة الحارث بن مخلد
وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 8514حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه ﷲ عز و جل بلجام من نار يوم القيامة إسناده صحيح رجاله
ثقات رجال الصحيح
 - 8515حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أفضل الصيام بعد رمضان شھر ﷲ المحرم وأفضل الصالة بعد الفريضة أو الفرض صالة
الليل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8516حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا ليث عن محمد بن عجالن عن أبي الزناد عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إذا دخل أھل الجنة الجنة وأھل النار النار نادى مناد يا أھل الجنة خلودا فال موت فيه ويا أھل
النار خلودا فال موت فيه قال وذكر لي خالد بن زيد أنه سمع أبا الزبير يذكر مثله عن جابر وعبيد بن عمير اال انه يحدث
عنھما ان ذلك بعد الشفاعات ومن يخرج من النار إسناده قوي
 - 8517حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال ﷲ عز و جل طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة
منزال إسناده ضعيف
 - 8518حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا أطاع العبد ربه وسيده فله أجران قال فلما أعتق أبو رافع بكى فقيل له ما يبكيك قال كان لي أجران فذھب أحدھما
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 8519حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال يجتمع مالئكة الليل ومالئكة النھار عند صالة الفجر وصالة العصر فإذا عرجت مالئكة النھار قال ﷲ عز و جل لھم من
أين جئتم فيقولون جئناك من عند عبادك أتيناھم وھم يصلون وجئناك وھم يصلون فإذا عرجت مالئكة الليل قال ﷲ عز و جل
لھم من أين جئتم قالوا جئناك من عند عبادك أتيناھم وھم يصلون وجئناك وھم يصلون إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 8520حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال العينان تزنيان واليدان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 8521حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا محمد بن جحادة أن أبا حصين حدثه أن ذكوان حدثه أن أبا ھريرة
حدثه قال جاء رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ علمني عمال يعدل الجھاد قال ال أجده قال ھل تستطيع
إذا خرج المجاھد ان تدخل مسجدا فتقوم ال تفتر وتصوم ال تفطر قال ال أستطيع قال قال أبو ھريرة ان فرس المجاھد يستن في
طوله فيكتب له حسنات إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8522حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا موسى بن عقبة قال حدثني جدي أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الدار
وعثمان محصور فيھا وانه سمع أبا ھريرة يستأذن عثمان في الكالم فأذن له فقام فحمد ﷲ وأثنى عليه ثم قال اني سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول انكم تلقون بعدي فتنة واختالفا أو قال اختالفا وفتنة فقال له قائل من الناس فمن لنا يا
رسول ﷲ قال عليكم باألمين وأصحابه وھو يشير إلى عثمان بذلك إسناده حسن
 - 8523حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال للرجل من أھل الجنة زوجتان من حور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقھا من وراء الثياب
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8524حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم رأى رجال يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانة إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عمرو
 - 8525حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني أبي أنه سمع أبا
ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشھدوا أن ال إله اال ﷲ وأن محمدا رسول ﷲ
ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرم علي دماءھم وأموالھم وحسابھم على ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد حسن رجاله
ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن كثير
 - 8526حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا أبو الجالس عقبة بن يسار حدثني عثمان بن سماح قال شھدت
مروان سأل أبا ھريرة كيف سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على الجنازة فقال مع الذي قلت قال نعم قال اللھم
أنت ربھا وأنت خلقتھا وأنت ھديتھا لإلسالم وأنت قبضت روحھا وأنت أعلم بسرھا وعالنيتھا جئنا شفعاء فاغفر لھا إسناده
ضعيف
 - 8527حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي قال سمعت أبا ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إياكم والوصال مرتين قالوا فإنك تواصل يا رسول ﷲ قال إني لست في ذلك مثلكم إني أبيت يطعمني ربي
ويسقيني فال تكلفوا أنفسكم من العمل ما ليس لكم به طاقة صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حيان والد سليم
فقد روى له ابن ماجة ولم يرو عنه غير ابنه ولم يوثقه غير ابن حبان
 - 8528حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلب زرع وال صيد وال ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط قال سليم وأحسبه قد قال
والقيراط مثل أحد صحيح إسناده رجاله ثقات رجال الشيخين غير حيان والد سليم
 - 8529حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا ھمام ثنا فرقد عن يزيد أخي مطرف عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم انه قال ان أكذب أو من أكذب الناس الصباغين والصواغين وقال عفان مرة ان من أكذب إسناده ضعيف
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 - 8530حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا سليمان بن كثير حدثنا بن شھاب عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سئل أيصلي الرجل في ثوب واحد فقال أوكلكم يجد ثوبين صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8531حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال وحدثنا حماد
قال سمعت ثابتا عن أبي رافع عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال للصائم فرحتان فرحة في الدنيا عند
إفطاره وفرحة في اآلخرة صحيح اإلسناد األول حسن من أجل محمد بن عمرو واإلسناد الثاني صحيح على شرط مسلم
 - 8532حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنبأنا عسل بن سفيان التميمي عن عطاء عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن السدل في الصالة إسناده ضعيف
 - 8533حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وھيب ثنا خثيم يعني بن عراك عن أبيه أن أبا ھريرة قدم المدينة في
رھط من قومه والنبي صلى ﷲ عليه و سلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة قال فانتھيت إليه وھو يقرأ في
صالة الصبح في الركعة األولى ب كھيعص وفي الثانية ويل للمطففين قال فقلت لنفسي ويل لفالن إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا
كال كال بالناقص قال فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى ﷲ عليه و سلم خيبر قال فكلم رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم المسلمين فأشركونا في سھامھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8534حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وھيب حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال تعوذوا با من شر جار المقام فإن جار المسافر إذا شاء أن يزال زال إسناده حسن
 - 8535حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم في قوله لرسوله } فاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن أيديھن { قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم لو كنت أنا ألسرعت اإلجابة وما ابتغيت العذر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8536حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا أبو ھالل قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لو آمن بي عشرة من أحبار اليھود آلمن بي كل يھودي على وجه األرض صحيح لغيره
 - 8537حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن عامر قال قال شريح بن ھانئ بينما أنا في
مسجد المدينة إذ قال أبو ھريرة سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال يحب رجل لقاء ﷲ عز و جل اال أحب ﷲ لقاءه
وال أبغض رجل لقاء ﷲ اال أبغض ﷲ لقاءه فأتيت عائشة فقلت لئن كان ما ذكر أبو ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم حقا
لقد ھلكنا فقالت إنما الھالك من ھلك فيما قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وما ذاك قال قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول ال يحب رجل لقاء ﷲ اال أحب ﷲ لقاءه وال أبغض رجل لقاء ﷲ اال أبغض ﷲ لقاءه قالت وأنا أشھد اني
سمعته يقول ذلك فھل تدري لم ذلك إذا حشرج الصدر وطمح البصر واقشعر الجلد وتشنجت األصابع فعند ذلك من أحب لقاء
ﷲ أحب ﷲ لقاءه ومن أبغض لقاء ﷲ أبغض ﷲ لقاءه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريح
بن ھانيء فمن رجال مسلم
 - 8538حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال رغم أنف رغم أنف رغم أنف رجل أدرك والديه أحدھما أو كالھما عنده الكبر ولم يدخله الجنة
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8539حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد ﷲ األودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم ال يبولن أحدكم في الماء
الدائم ثم يغتسل منه إسناده صحيح

404

 - 8540حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذھب يقتتل عليه الناس حتى يقتل من كل عشرة
تسعة ويبقى واحد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8541حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي ھريرة
قال أتى أعرابي إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بأرنب قد شواھا ومعھا صنابھا وأدمھا فوضعھا بين يديه فأمسك رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلم يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا فأمسك األعرابي فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما يمنعك
ان تأكل قال أني أصوم ثالثة أيام من الشھر قال ان كنت صائما فصم أيام الغر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8542حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني سھيل بن أبي صالح قال خرجت مع أبي إلى الشام فكان
أھل الشام يمرون بأھل الصوامع فيسلمون عليھم فسمعت أبي يقول سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم يقول ال تبدؤوھم بالسالم واضطروھم إلى أضيقه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8543حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاوس عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ما من مولود يولد اال يولد على الفطرة حتى يكون أبواه اللذان يھودانه وينصرانه كما تنتجون أنعامكم ھل
تكون فيھا جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونھا قال رجل وأين ھم قال ﷲ أعلم بما كانوا عاملين قال قيس ما أرى ذلك الرجل اال
كان قدريا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8544حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه ليسمع خفق نعالھم إذا ولوا صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 8545حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تسافر امرأة مسيرة ثالثة أيام اال مع ذي رحم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8546حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة ان رجال
أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي صلى ﷲ عليه و سلم عتقه وغرمه بقية ثمنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8547حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فھو أحق به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8548حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز وعفان قاال حدثنا ھمام حدثنا قتادة قال لي سليمان بن يسار ما تقول في العمرى
قلت حدثنا النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال العمرى جائزة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8549حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز وعفان قاال حدثنا ھمام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي
ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من كانت له امرأتان يميل إلحداھما على األخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه
ساقط إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8550حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد ثنا ھمام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أمطر أو تساقط على أيوب فراش من ذھب فجعل يلتقط فأوحى ﷲ إليه يا
أيوب أفلم أوسع عليك قال بلى ولكني ال غنى بي عن فضلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8551حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا ھمام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من صلى يعني من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليھا أخرى إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8552حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ھمام قال حدثنا محمد بن جحادة حدثني أبو حازم ان أبا ھريرة قال
خلوف فم الصائم أطيب أو قال أحب إلى ﷲ عز و جل من ريح المسك إسناده صحيح على شرط الشيخين وھو موقوف
 - 8553قال وأحسبه قال عن يمين العرش مناد ينادى في السماء السابعة أعط منفقا خلفا وأعط أو عجل لممسك تلفا قال
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8554وقال أبو ھريرة نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن كسب الحجام وكسب األمة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8555حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ھمام قال حدثنا محمد بن واسع عن رجل يقال له معروف عن أبي ھريرة
قال أوصاني خليلي صلى ﷲ عليه و سلم ان ال أنام اال على وتر صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 8556حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ھمام حدثنا قتادة عن أبي أيوب العتكي وھو يحيى بن مالك وقال عفان
مرة قال حدثنا أبو أيوب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8557حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ھمام وأبان قاال حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا جلس بين شعبھا األربع وأجھد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8558حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ھمام حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقدموا بين يدي رمضان بصوم يوم وال يومين اال رجل كان صيامه فليصم قال إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8559وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال عفان وحدثنا
أبان في ھذا اإلسناد مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8560حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ھمام حدثنا عامر يعني األحول عن عطاء عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم توضأ فمضمض ثالثا واستنشق ثالثا وغسل وجھه ثالثا وغسل يديه ثالثا ومسح برأسه ووضأ قدميه صحيح
لغيره وھذا إسناد حسن
 - 8561حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ھمام حدثنا بن جريج عن عطاء عن عثمان عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم بمثله صحيح وھذا اإلسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع عطاء بن أبي رباح لم يدرك عثمان
 - 8562حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ھمام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال تھجر امرأة فراش زوجھا اال لعنتھا مالئكة ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8563حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن أبي ھريرة قال قيل يا رسول ﷲ أي
األعمال أفضل قال إيمان ال شك فيه وغزو ال غلول فيه وحج مبرور وكان أبو ھريرة يقول وحجة مبرورة تكفر خطايا تلك
السنة صحيح وھذا إسناد ضعيف
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 - 8564حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو جعفر عن أبي ھريرة ان
نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول ثالث دعوات مستجابات لھن ال شك فيھن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد
على ولده حسن لغيره وإسناده ضعيف
 - 8565حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن عسل عن عطاء عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن السدل إسناده ضعيف
 - 8566حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن الزھري عن سعيد عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم لما بلغه موت النجاشي صلى عليه وصفوا خلفه وكبر عليه أربعا صحيح
 - 8567حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا بن جريج حدثني عطاء انه سمع أبا ھريرة يقول أبردوا عن
الصالة فإن شدة الحر من فور جھنم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8568في كل صالة قراءة فما أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8569حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من أدرك ركعة من صالة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك ومن أدرك ركعة أو ركعتين
من صالة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8570حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إنائه ثالث مرات صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8571حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن
ھرمز عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه ذكر ان رجال من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل ان
يسلفه ألف دينار قال ائتني بشھداء أشھدھم قال كفى با شھيدا قال ائتني بكفيل قال كفى با كفيال قال صدقت فدفعھا إليه إلى
أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه لألجل الذي كان أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرھا
وأدخل فيھا ألف دينار وصحيفة معھا الي صاحبھا ثم زجج موضعھا ثم أتى بھا البحر ثم قال اللھم انك قد علمت اني استلفت
من فالن ألف دينار فسألني كفيال قلت كفى با كفيال فرضى بك وسألني شھيدا فقلت كفى با شھيدا فرضى بك وأني قد
جھدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركبا وأني استودعتكھا فرمى بھا في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف
ينظر وھو في ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيء بماله فإذا بالخشبة التي
فيھا المال فأخذھا ألھله حطبا فلما كسرھا وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال وﷲ
ما زلت جاھدا في طلب مركب آلتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال ھل كنت بعثت إلى بشيء قال ألم أخبرك
أنى لم أجد مركبا قبل ھذا الذي جئت فيه قال فإن ﷲ قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بألفك راشدا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8572حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة قال سمعت أبا األسود يقول أخبرني أبو عبد ﷲ
مولى شداد انه سمع أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من سمع رجال ينشد في المسجد ضالة فليقل
له ال أداھا ﷲ إليك فإن المساجد لم تبن لھذا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8573حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد ﷲ بن الحرث المخزومي بمكة حدثني الضحاك يعني بن عثمان عن بكير بن
عبد ﷲ بن األشج عن سليمان بن يسار عن أبي ھريرة انه قال لمروان أحللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال أبو ھريرة
أحللت بيع الصكوك وقد نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع الطعام حتى يستوفي قال فخطب الناس مروان فنھى عن
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بيعھا قال سليمان فنظرت إلى حرس مروان يأخذونھا من أيدي الناس إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غير الضحاك
بن عثمان ففيه كالم ينزله عن رتبة الصحيح
 - 8574حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد ﷲ بن الحرث عن بن جريج قال أخبرني نعمان يعني بن راشد الجزري عن بن
شھاب عن بن المسيب عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينة ويشرب بيمينة فإن
الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله صحيح وھذا إسناد محتمل للتحسين
 - 8575حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف قال حدثنا بن وھب أخبرني عمرو يعني بن الحرث أنا موسى مولى
أبي ھريرة حدثه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لوال حواء لم تخن أنثى زوجھا الدھر إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 8576حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لھيعة حدثنا أبو األسود عن يحيى بن النضر عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تفتح األرياف فيأتي ناس إلى معارفھم فيذھبون معھم والمدينة خير لھم لو
كانوا يعلمون قالھا مرتين إسناده ضعيف
 - 8577حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لھيعة حدثنا أبو األسود عن عبد ﷲ بن رافع عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجتمع اإليمان والكفر في قلب امرئ وال يجتمع الصدق والكذب جميعا وال
تجتمع الخيانة واألمانة جميعا حسن
 - 8578حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لھيعة حدثنا عبد ربه بن سعيد عن المقبري عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يدخل النار اال شقي قيل ومن الشقي قال الذي ال يعمل بطاعة وال يترك معصية
إسناده ضعيف
 - 8579حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف حدثنا بن وھب أخبرني عمرو يعني بن الحرث عن يزيد بن أبي
حبيب أن سليمان بن يسار حدثه انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أحب أن أحدكم ھذا ذھبا
أنفق منه كل يوم فيمر بي ثالثة وعندي منه شيء اال شيئا أرصده لدين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8580حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لھيعة حدثنا سالمان بن عامر عن أبي عثمان األصبحي
قال سمعت أبا ھريرة يقول ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال سيكون في أمتي دجالون كذابون يحدثونكم ببدع من
الحديث بما لم تسمعوا أنتم وال آباؤكم فإياكم وإياھم ال يفتنونكم حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 8581حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا عبد ﷲ بن لھيعة ثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي ھريرة عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال لوال حواء لم تخن أنثى زوجھا صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 8582حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثنا عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال كل بن آدم أصاب من الزنا ال محالة فالعين زناھا النظر واليد زناھا اللمس والنفس تھوى وتحدث ويصدق
ذلك ويكذبه الفرج صحيح
 - 8583حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثنا عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس كلھم وذلك حين
} ال ينفع نفسا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرا صحيح ابن لھيعة وإن كان سيء الحفظ فقد توبع
 - 8584حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثنا عبد الرحمن األعرج قال سمعت أبا ھريرة يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن خير العمل أدومه وإن قل صحيح
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 - 8585حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثنا عبد الرحمن األعرج سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ﷲ يا أم الزبير عمة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ويا
فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من ﷲ فإني ال أملك لكما من ﷲ شيئا واسأالني ما شئتما يا بنى عبد مناف اشتروا أنفسكم من
ﷲ صحيح ابن لھيعة وإن كان سيء الحفظ فقد توبع
* لفظ الحديث في طبعة األرناؤوط " يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ﷲ يا بني ھاشم اشتروا أنفسكم من ﷲ يا بنى عبد
مناف اشتروا أنفسكم من ﷲ يا أم الزبير عمة رسول ﷲ ويا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من ﷲ فإني ال أملك لكما من ﷲ
شيئا واسأالني ما شئتما "
 - 8586وبإسناده عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان رجال من بنى إسرائيل قال ألتصدقن الليلة
بمالي فخرج به فوضعه في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصدق على فالنة الزانية ثم خرج بمال فقال أيضا فوضعه في يد
سارق فأصبح أھل المدينة يتحدثون تصدق على فالن السارق وخرج بمال أيضا فوضعه في يد رجل غني قال لو شئت لقلت
ال يدرى حيث وضعه ورجع الرجل إلى نفسه فارى في المنام ان صدقتك قد قبلت أما الزانية فلعلھا تعف عن زناھا وأما
السارق فلعله أن يغنيه عن السرقة وأما الغني فلعله يعتبر في ماله صحيح دون قوله " من بني إسرائيل "
 - 8587حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثنا أبو صخر عن المقبري عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال من دخل مسجدنا ھذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاھد في سبيل ﷲ ومن دخله لغير ذلك كان
كالناظر إلى ما ليس له حديث ضعيف واختلف على سعيد المقبري في إسناده
 - 8588حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا عبد ﷲ بن لھيعة حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي ھريرة أنه
سمع أبا ھريرة يقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان كأن الشمس تجرى في جبھته وما رأيت
أحدا أسرع في مشيته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كأنما األرض تطوى له انا لنجھد أنفسنا وانه لغير مكترث حسن
 - 8589وعنه صلى ﷲ عليه و سلم أعطوا العامل من عمله فإن عامل ﷲ ال يخيب إسناده ضعيف من أجل ابن لھيعة وباقي
رجاله ثقات رجال الصحيح وقد تفرد اإلمام أحمد بھذا الحديث
 - 8590وبإسناده عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال يرحم ﷲ لوطا فإنه قد كان يأوي إلى ركن شديد صحيح وھذا
إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لھيعة
 - 8591وبإسناده عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أيفرح أحدكم أن ينقلب إلى أھله بخلفتين قالوا نعم قال وآيتان من
كتاب ﷲ فيخرج بھما إلى أھله خير له من خلفتين صحيح وھذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لھيعة
 - 8592وبإسناده عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يتمنى أحدكم الموت وال يدعو به من قبل أن يأتيه اال أن يكون
قد وثق بعمله فإنه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله وانه ال يزيد المؤمن عمره إال خيرا صحيح دون قوله " إال أن يكون قد
وثق بعمله " فإنھا زيادة منكرة
 - 8593وبإسناده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال كل نفس كتب عليھا الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس فمن ذلك أن
يعدل بين اإلثنين صدقة وان يعين الرجل على دابته فيحمله عليھا صدقة ويرفع متاعه عليھا صدقة ويميط األذى عن الطريق
صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يمشى إلى الصالة صدقة صحيح
 - 8594وبإسناده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من ھذه األمة يھودي أو
نصراني ثم يموت وال يؤمن بالذي أرسلت به اال كان من أصحاب النار صحيح وھذا إسناد ضعيف
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 - 8595حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثنا أبو يونس عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ان ﷲ عز و جل قال كذبني عبدي ولم يكن له ليكذبني وشتمني عبدي ولم يكن له شتمي فأما تكذيبه إياي فيقول لن يعيدني
كالذي بدأني وليس آخر الخلق أھون على ان أعيده من أوله فقد كذبني ان قالھا واما شتمه إياي فيقول اتخذ ﷲ ولدا انا ﷲ أحد
الصمد لم ألد صحيح
 - 8596حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن ويحيى بن إسحاق قاال حدثنا بن لھيعة حدثنا أبو يونس عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا وإذا استجمر فليستجمر وترا حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 8597حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا بن لھيعة عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا حسن وھذا إسناد ضعيف ابن لھيعة سيء الحفظ وباقي رجاله ثقات
رجال الصحيح
 - 8598حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثنا أبو يونس عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال إذا كان ثالثة جميعا فال يتناج اثنان دون الثالث صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 8599وبإسناده أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب فقال عكاشة بن
محصن يا رسول ﷲ ادع ﷲ ان يجعلني منھم قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم اجعله منھم ثم قال آخر يا رسول ﷲ
ادع ﷲ ان يجعلني منھم قال قد سبقك بھا عكاشة صحيح
 - 8600وبإسناده قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نعم القوم األزد طيبة أفواھھم برة ايمانھم نقية قلوبھم حسن
 - 8601حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثنا أبو يونس عن أبي ھريرة قال أبي لم يرفعه قال جاء ملك
الموت إلى موسى فقال أجب ربك فلطم موسى عليه السالم عين ملك الموت ففقأھا فرجع الملك إلى ﷲ عز و جل فقال انك
بعثتني إلى عبد لك ال يريد الموت وقد فقأ عيني قال فرد ﷲ إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له الحياة تريد فإن كنت تريد
الحياة فضع يدك على متن ثور فما دارت يدك من شعره فإنك تعيش لھا سنة قال ثم ماذا قال ثم الموت قال فاآلن يا رب من
قريب رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن لھيعة  .وقد سلف الحديث من طريق صحيحة عن أبي ھريرة
 - 8602حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا أبو معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من احتكر حكرة يريد ان يغلى بھا على المسلمين فھو خاطئ حسن لغيره وھذا
إسناد ضعيف لضعف أبي معشر
 - 8603حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا ھارون بن معروف حدثنا عبد ﷲ بن وھب قال وأخبرني بن أبي ذئب عن عبد
الرحمن بن مھران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال األبعد فاألبعد أفضل
أجرا عن المسجد حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 8604حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن بن محمد أنا بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان انه سمع أبا ھريرة يخبر أبا قتادة
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل ھذا البيت اال أھله فإذا استحلوه فال تسأل عن
ھلكة العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا ال يعمر بعده أبدا وھم الذين يستخرجون كنزه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الشيخين غير سعيد بن سمعان
 - 8605حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سريج يعنى بن النعمان حدثنا أبو معشر عن أبي وھب مولى أبي ھريرة عن أبي
ھريرة قال حرمت الخمر ثالث مرات قدم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المدينة وھم يشربون الخمر ويأكلون الميسر
فسألوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عنھما فأنزل ﷲ على نبيه صلى ﷲ عليه و سلم } يسألونك عن الخمر والميسر قل
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فيھما إثم كبير ومنافع للناس وإثمھما أكبر من نفعھما { إلى آخر اآلية فقال الناس ما حرم علينا إنما قال } فيھما إثم كبير {
وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من األيام صلى رجل من المھاجرين أم أصحابه في المغرب خلط في قراءته فأنزل
ﷲ فيھا آية أغلظ منھا } يا أيھا الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون { وكان الناس يشربون حتى
يأتي أحدھم الصالة وھو مفيق ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك } يا أيھا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون { فقالوا انتھينا ربنا فقال الناس يا رسول ﷲ ناس قتلوا في سبيل ﷲ أو ماتوا على
فرشھم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله ﷲ رجسا ومن عمل الشيطان فأنزل ﷲ } ليس على الذين آمنوا وعملوا
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا { إلى آخر اآلية فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم لو حرمت عليھم لتركوھا كما
تركتم حسن لغيره
 - 8606حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثنا أبو األسود عن عبد ﷲ بن رافع عن أبي ھريرة عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه ومن صام تطوعا
وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه ال يتقبل منه حتى يصومه إسناده ضعيف
 - 8607حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة ثنا بن الھاد عن محمد بن إبراھيم عن عيسى بن طلحة بن عبيد
ﷲ عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه
صحيح وھذا إسناد ضعيف ابن لھيعة وإن كان سيء الحفظ متابع وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8608حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا بن لھيعة حدثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي تميم الزھري عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أقيمت الصالة فال صالة إال التي أقيمت إسناده ضعيف
 - 8609حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا ھارون بن معروف وقال عبد ﷲ وسمعته أنا من ھارون قال حدثنا عبد ﷲ بن وھب
قال أخبرني عمرو بن الحرث ان بكير بن األشج حدثه ان علي بن خالد الدؤلي حدثه ان النضر بن سفيان الدؤلي حدثه انه
سمع أبا ھريرة يقول كنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بتلعات اليمن فقام بالل ينادى فلما سكت قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من قال مثل ما قال ھذا يقينا دخل الجنة صحيح وھذا إسناد محتمل للتحسين
 - 8610حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا ھارون بن معروف قال حدثنا عبد ﷲ بن وھب عن سعيد بن أبي أيوب عن نافع بن
سليمان عن عبد الرحمن بن مھران عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال منتظر الصالة من بعد الصالة
كفارس اشتد به فرسه في سبيل ﷲ على كشحه تصلى عليه مالئكة ﷲ ما لم يحدث أو يقوم وھو في الرباط األكبر إسناده
حسن
 - 8611حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد ﷲ بن الوليد حدثنا سفيان عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد
بن المسيب عن أبي ھريرة قال جاء أعرابي إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم وقال انا نكون بھذا الرمل فال نجد الماء ويكون
فينا الحائض والجنب والنفساء فيأتي عليھا أربعة أشھر ال تجد الماء قال عليك بالتراب يعني التيمم حسن وھذا إسناد ضعيف
ألجل المثنى بن الصباح
 - 8612حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أزھر بن القاسم الراسبي ثنا ھشام عن عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ويل لألمراء ويل للعرفاء ويل لألمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبھم كانت معلقة
بالثريا يتذبذبون بين السماء واألرض ولم يكونوا عملوا على شيء إسناده حسن
 - 8613حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن زيد عن المھاجر عن أبي العالية عن أبي ھريرة قال
أتيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يوما بتمرات فقلت ادع ﷲ لي فيھن بالبركة قال فصفھن بين يديه قال ثم دعا فقال لي اجعلھن
في مزود وادخل يدك وال تنثره قال فحملت منه كذا وكذا وسقا في سبيل ﷲ ونأكل ونطعم وكان ال يفارق حقوي فلما قتل
عثمان رضي ﷲ عنه انقطع عن حقوي فسقط إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير المھاجر
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 - 8614حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى أبو عمر حدثنا عبد العزيز عن عبد ﷲ بن أبي سلمة الماجشون عن
عبد ﷲ بن الفضل عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة قال كان من تلبية رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لبيك إله الحق
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8615حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حجين أبو عمر وحدثنا عبد العزيز عن منصور بن زاذان عن مكحول عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يؤمن العبد اإليمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة ويترك المراء وان
كان صادقا إسناده ضعيف
 - 8616حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حجين أبو عمر حدثنا عبد العزيز عن عبد ﷲ بن دينار عن أبي صالح السمان عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد فإذا قال الحمد قال له أخوه يرحمك ﷲ فإذا
قيل له يرحمك ﷲ فليقل يھديكم ﷲ ويصلح بالكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8617حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن زيد عن عكرمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نھى عن الشرب من فم السقاء إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 8618حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن زيد عن العباس بن فروخ الجريري قال سمعت أبا عثمان
النھدي يقول تضيفت أبا ھريرة سبعا فكان ھو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثالثا يصلي ھذا ثم يوقظ ھذا ويصلي ھذا ثم
يرقد ويوقظ ھذا قال قلت يا أبا ھريرة كيف تصوم قال أما انا فأصوم من أول الشھر ثالثا فإن حدث لي حادث كان آخر
شھري قال وسمعت أبا ھريرة يقول قسم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداھن
حشفة وما فيھن شيء أعجب إلي منھا انھا شدت مصاغي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8619حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يونس ثنا محمد ثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان
امرأة سوداء أو رجال كان يقم المسجد ففقده رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فسأل عنه فقالوا مات فقال أال كنتم آذنتموني به
قالوا انه كان قال فقال دلوني على قبره فدلوه فأتى قبره فصلى عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8620حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يونس ثنا إبراھيم يعني بن سعد عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم منزلنا غدا ان شاء ﷲ بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8621حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب الخفاف ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان فاطمة جاءت
أبا بكر وعمر تطلب ميراثھا من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقاال لھا سمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول اني ال
أورث إسناده حسن
 - 8622حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يجتمع في النار اجتماعا يضر مؤمن قتل كافرا ثم سدد بعده إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 8623حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن على بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه ﷲ عز و جل بلجام من نار إسناده صحيح
رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 8624حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن وعفان قاال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مثل الذي يجلس فيسمع الحكمة ثم ال يحدث عن صاحبه اال بشر ما سمع
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كمثل رجل أتى راعيا فقال يا راعى أجزر لي شاة من غنمك قال اذھب فخذ بأذن خيرھا فذھب فأخذ بأذن كلب الغنم إسناده
ضعيف
 - 8625حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن وعفان المعني قاال حدثنا حماد عن علي بن زيد وقال عفان حدثنا حماد أنبأنا علي
بن زيد عن أبي الصلت عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليلة أسر بي لما انتھينا إلى السماء السابعة
فنظرت فوق قال عفان فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق قال فأتيت على قوم بطونھم كالبيوت فيھا الحيات ترى من خارج
بطونھم قلت من ھؤالء يا جبريل قال ھؤالء أكلة الربا فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برھج ودخان
وأصوات فقلت ما ھذا يا جبريل قال ھذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ان ال يتفكروا في ملكوت السماوات واألرض
ولوال ذلك لرأوا العجائب إسناده ضعيف
 - 8626حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى وأبو كامل قاال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن
أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ابنا العاص مؤمنان يعني ھشام وعمرو إسناده حسن
 - 8627حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ابنا العاص مؤمنان إسناده حسن
 - 8628حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة عن سعيد بن يسار
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول اللھم اني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو
أظلم إسناده صحيح على شرط مسلم حماد بن سلمة من رجاله وباقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخين
 - 8629حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خير صفوف الرجال المقدم وشر صفوف الرجال المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشر
صفوف النساء المقدم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8630حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بھدلة عن أبي صالح عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الضيافة ثالثة أيام فما سوى ذلك فھو صدقة إسناده حسن
 - 8631حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال لقد أعطى أبو موسى مزامير داود صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8632حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وعفان قاال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يحشر الناس يوم القيامة ثالثة أصناف صنف مشاة وصنف ركبان وصنف
على وجوھھم فقالوا يا رسول ﷲ وكيف يمشون على وجوھھم قال ان الذي أمشاھم على أرجلھم قادر على ان يمشيھم على
وجوھھم أما انھم يتقون بوجوھھم كل حدب وشوك حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد وجھالة أوس
 - 8633حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد
الرحمن عن أبي ھريرة قاال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لما خلق ﷲ عز و جل الجنة قال يا جبريل اذھب فانظر إليھا
فذھب فنظر فقال يا رب وعزتك ال يسمع بھا أحد اال دخلھا ثم حفھا بالمكاره ثم قال اذھب فانظر إليھا فذھب فنظر فقال يا رب
وعزتك لقد خشيت ان ال يدخلھا أحد فلما خلق النار قال يا جبريل اذھب فانظر إليھا فذھب فنظر إليھا فقال يا رب وعزتك ال
يسمع بھا أحد فيدخلھا فحفھا بالشھوات ثم قال يا جبريل اذھب فانظر إليھا فذھب فنظر إليھا فقال يا رب وعزتك لقد خشيت ان
ال يبقى أحد اال دخلھا إسناده حسن
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 - 8634حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول إذا أصبح اللھم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 8635حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سلمان األغر عن أبي ھريرة
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم وحميد وثابت البناني وصالح بن ذكوان عن الحسن عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم فيما يحكى عن ربه عز و جل انه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في مأل من الناس ذكرته في مأل
أكثر منھم وأطيب صحيح وله إسنادان  :اإلسناد األول حسن أما اإلسناد الثاني ففيه انقطاع ألن الحسن البصري لم يسمع من
أبي ھريرة
 - 8636حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن وعفان قاال حدثنا حماد بن سلمة قال عفان في حديثه حدثنا أبو سنان عن عثمان
بن أبي سودة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال حسن في ﷲ عز و جل
يقول ﷲ عز و جل طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزال في الجنة قال عفان من الجنة منزال قال حسن في ﷲ ولم يقله عفان
إسناده ضعيف
 - 8637حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك قاال حدثنا زھير عن األعمش عن أبي صالح عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم وقال أحمد بميامنكم إسناده صحيح
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الملك
 - 8638حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أبي ھريرة قال إنما كان طعامنا مع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم األسودان التمر والماء وﷲ ما كنا نرى سمراءكم ھذه وال ندري ما ھي وإنما كان لباسنا مع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم النمار يعني برد األعراب صحيح
 - 8639حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو المنذر ثنا كامل أبو العالء قال زعم أبو صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم تعوذوا با من رأس السبعين وإمارة الصبيان إسناده ضعيف
 - 8640حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من ان يمتلئ شعرا صحيح
 - 8641حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن ثنا سكين قال حدثنا حفص بن خالد حدثني شھر بن حوشب عن أبي ھريرة قال
اني لشاھد لوفد عبد قيس قدموا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال فنھاھم ان يشربوا في ھذه األوعية الحنتم والدباء
والمزفت والنقير قال فقام إليه رجل من القوم فقال يا رسول ﷲ ان الناس ال ظروف لھم قال فرأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم كأنه يرثي للناس قال فقال اشربوا ما طاب لكم فإذا خبث فذروه إسناده ضعيف
 - 8642حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا األسود بن عامر حدثنا حماد يعني بن سلمة عن ثمامة عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي اآلخر دواء صحيح رجاله ثقات
رجال الصحيح إال أنه منقطع فإن ثمامة لم يسمع من أبي ھريرة
 - 8642قال حماد وحبيب بن الشھيد عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده
صحيح على شرط مسلم
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 - 8643حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال حدثناه أسود بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى ان تبلغ حيث بلغت يھوى بھا في النار سبعين خريفا صحيح
وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8644حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن حدثنا زھير عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من قتل الوزغ في الضربة األولى فله كذا وكذا من حسنة ومن قتله في الثانية فله كذا وكذا من حسنة
ومن قتله في الثالثة فله كذا وكذا قال سھيل األولى أكثر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8645حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن حدثنا زھير حدثنا أبو بلج ان عمرو بن ميمون حدثه قال قال أبو ھريرة قال لي
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا أبا ھريرة أال أدلك على كلمة من كنز الجنة قال قلت نعم فداك أبي وأمي قال تقول ال قوة
اال با صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بلج
 - 8646حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن ثنا عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من آتاه ﷲ ماال فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ
بلھزمته يوم القيامة ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تال ھذه اآلية } ال يحسبن الذين يبخلون بما آتاھم ﷲ من فضله { إلى آخر
اآلية صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8647حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن
أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف
عشرين يوما إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 8648حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن دينار المديني عن زيد بن أسلم عن
عطاء بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولھم وإن أخطأوا فلكم
وعليھم صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن عبدﷲ بن دينار
 - 8649حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما نھيتكم عنه فانتھوا وما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم صحيح
 - 8650حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صنفان من أھل النار ال أراھما بعد نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت على رؤوسھن
مثل أسنمة البخت المائلة ال يرين الجنة وال يجدن ريحھا ورجال معھم أسواط كأذناب البقر يضربون بھا الناس صحيح
 - 8651حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن إبراھيم بن إسحاق عن سعيد عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم مر بجدار أو حائط مائل فأسرع المشي فقيل له فقال أني أكره موت الفوات إسناده ضعيف جدا
 - 8652حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن إبراھيم بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم أني أعوذ بك ان اموت غما أو ھما أو أن أموت غرقا أو ان يتخبطني الشيطان عند
الموت أو أن أموت لديغا إسناده ضعيف جدا
 - 8653حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد ﷲ بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شھر بن حوشب عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال العجوة من الجنة وھى شفاء من السم والكمأة من المن وماؤھا شفاء للعين
حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف شھر بن حوشب
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 - 8654حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا بن لھيعة عن أبي األسود عن أبي الجليس عن أبي ھريرة قال
سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول المحروم من حرم غنيمة كلب إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لھيعة
 - 8655حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال
لعن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم زوارات القبور إسناده حسن
 - 8656حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا ھشام بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا سرق عبد أحدكم فليبعه ولو بنش إسناده ضعيف
 - 8657حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال اعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم وال تشبھوا باليھود والنصارى صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 8658حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر ومحمد بن سابق قاال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنا أولى الناس بأنفسھم من ترك ماال فلموا لي عصبته ومن ترك
ضياعا أو كأل فأنا وليه فال دعي له إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8659وقال أسود بھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يفسق وال
يجھل فإن جھل عليه فليقل اني امرؤ صائم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8660حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالثة كلھم حق على كل مسلم عيادة المريض وشھود الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد
ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8661حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا بن لھيعة وإسحاق بن عيسى قال حدثنا بن لھيعة حدثنا زيد بن
أبي حبيب بن عقبة عن أبي الورد قال إسحاق المديني عن أبي ھريرة قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إياكم
والخيل المنفلة فإنھا ان تلق تفر وان تغنم تغل إسناده ضعيف
 - 8662حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا بن لھيعة عن أبي يونس عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا وإذا استجمر فليستجمر وترا حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 8663حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا بن لھيعة عن أبي يونس عن أبي ھريرة ان أعرابيا غزا مع النبي صلى
ﷲ عليه و سلم خيبر فاصابه من سھمه ديناران فأخذھما األعرابي فجعلھما في عباءته وخيط عليھما ولف عليھما فمات
األعرابي فوجدوا الدينارين فذكروا ذلك لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال كيتان إسناده ضعيف
 - 8664حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا بن لھيعة حدثنا األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة وخمسا بعد القراءة إسناده ضعيف وقوله " وخمسا بعد القراءة "
منكر
* وعند مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر قال  :شھدت األضحى والفطر مع أبي ھريرة فكبر في الركعة األولى سبع
تكبيرات قبل القراءة وفي اآلخرة خمسا قبل القراءة  .وإسناده صحيح  .ويشھد لفعل أبي ھريرة ھذا حديث عائشة المرفوع
ويأتي في مسندھا  65 / 6وھو حديث حسن
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 - 8665حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى أنا بن لھيعة عن أبي يونس عن أبي ھريرة قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و
سلم يقول أھل الجنة رشحھم المسك ووقودھم األلوة قال قلت البن لھيعة يا أبا عبد الرحمن ما األلوة قال العود الھندي الجديد
صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 8666حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبان يعني بن يزيد العطار عن قتادة عن شھر بن حوشب
عن أبي ھريرة أن أصحاب النبي صلى ﷲ عليه و سلم تذاكروا الكمأة فقالوا ھي جدري األرض وما نرى أكلھا يصلح فبلغ
ذلك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال الكمأة من المن وماؤھا شفاء للعين والعجوة من الجنة وھى شفاء من السم حسن
وھذا إسناد ضعيف لضعف شھر بن حوشب
 - 8667حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني العالء عن أبيه عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال وقرأ عليه أبي أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة وال في اإلنجيل
وال في الزبور وال في الفرقان مثلھا انھا السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الصحيح غير سليمان بن داود فقد روى له أصحاب السنن وھو ثقة جليل
 - 8668حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنا إسماعيل بن جعفر أنا محمد بن حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي
الدرداء انه سمع النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو يقص على المنبر } ولمن خاف مقام ربه جنتان { فقلت وان زنى وان سرق
يا رسول ﷲ فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الثانية } ولمن خاف مقام ربه جنتان { فقلت الثانية وان زنى وان سرق يا
رسول ﷲ فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم الثالثة } ولمن خاف مقام ربه جنتان { فقلت الثالثة وان زنى وان سرق يا رسول ﷲ
قال نعم وان رغم أنف أبي الدرداء إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير سليمان بن داود فقد روى له أصحاب
السنن
 - 8669حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان قال أنبأنا إسماعيل أخبرني أبو سھيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن
أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين
إسناده صحيح
 - 8670حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني أبو سھيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال آية المنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان إسناده صحيح
 - 8671حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال عمري فمن أعمر شيئا فھو له إسناده حسن
 - 8672حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرني محمد انه سمع أبا عبد ﷲ القراظ يصيح في المسجد يقول أخبرني أبو
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أراد أھل المدينة بسوء أذابه ﷲ كما يذوب الملح في الماء صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 8673حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث كلھن حق على كل مسلم عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس إذا حمد
ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8674حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثني أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه ال يدرى ما يكتب له من أمنيته إسناده ضعيف
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 - 8675حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صام يوما في سبيل ﷲ باعده ﷲ من جھنم سبعين خريفا صحيح وھذا إسناد ضعيف
لضعف عبدالرحمن بن زيد
 - 8676حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسحق حدثنا محمد بن عمار مؤذن مسجد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال سمعت
سعيدا المقبري يقول سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح
إسناده حسن
 - 8677حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن سليم سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل ثالثة أنا خصمھم يوم القيامة ومن كنت
خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره إسناده
حسن
 - 8678حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق ثنا بن لھيعة عن أبي األسود قال سألت سليمان بن يسار عن السبق فقال
حدثني أبو صالح قال سمعت أبا ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال سبق اال في خف أو حافر
صحيح وھذا سند ضعيف
 - 8679حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق أنا بن لھيعة عن الحسن بن ثوبان عن موسى بن وردان عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا ودع أحدا قال استودع ﷲ دينك وأمانتك وخواتيم عملك صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
ألجل ابن لھيعة
 - 8680حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير حدثنا أبان يعني بن عبد ﷲ البجلي حدثني مولى ألبي
ھريرة قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وضئني فأتيته بوضوء فاستنجى ثم أدخل يده في
التراب فمسحھا ثم غسلھا ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت يا رسول ﷲ رجالك لم تغسلھما قال اني أدخلتھما وھما طاھرتان
إسناده ضعيف
 - 8681حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ حدثنا عمران يعني بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد عن أبي
ھريرة قال قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل يا بن آدم تفرغ لعبادتي أمأل صدرك غنى وأسد فقرك وإال تفعل
مألت صدرك شغال ولم أسد فقرك إسناده محتمل للتحسين ألجل زائدة بن نشيط
 - 8682حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ قال ثنا كامل عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال تذھب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 8683حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ ثنا كامل عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ان المكثرين يعني ھم االقلون اال من قال ھكذا وھكذا وھكذا صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 8684حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن األعرج عن أبي ھريرة قال سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8685حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن األعرج عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول لما قضى ﷲ الخلق كتب في كتاب فھو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبى صحيح وھذا
إسناد حسن
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 - 8686حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا فليح عن محمد بن عبد ﷲ بن الحصين عن عبيد ﷲ بن صبيحة عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال خير الصدقة المنيحة تغدو بأجر وتروح بأجر ومنيحة الناقة كعتاقة األحمر
ومنيحة الشاة كعتاقة األسود إسناده ضعيف
 - 8687حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجين ثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي ھريرة انه قال يا
رسول ﷲ أي الصدقة أفضل قال جھد المقل وابدأ بمن تعول إسناده صحيح
 - 8688حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا زھير يعني بن محمد عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ليس السنة بأن ال تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا فال تنبت
األرض شيئا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8689حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زھير بن محمد عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان عز و جل مالئكة فضال يتبعون مجالس الذكر يجتمعون عند الذكر فإذا مروا
بمجلس عال بعضھم على بعض حتى يبلغوا العرش فيقول ﷲ عز و جل لھم وھو أعلم من أين جئتم فيقولون من عند عبيد لك
يسألونك الجنة ويتعوذون بك من النار ويستغفرونك فيقول يسألوني جنتي ھل رأوھا فكيف لو رأوھا ويتعوذون من نار جھنم
فكيف لو رأوھا فإني قد غفرت لھم فيقولون ربنا ان فيھم عبدك الخطاء فالنا مر بھم لحاجة له فجلس إليھم فقال ﷲ عز و جل
أولئك الجلساء ال يشقى بھم جليسھم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8690حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ان عز و جل مالئكة سيارة فضال يلتمسون مجالس الذكر فذكر نحوه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8691حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زھير بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يرى عضلة ساقه من تحت إزاره إذا اتزر إسناده ضعيف
 - 8692حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا زھير بن محمد عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال سألت ربي عز و جل فوعدني ان يدخل من أمتي سبعين ألفا على صورة القمر
ليلة البدر فاستزدت فزادني مع كل ألف سبعين ألفا فقلت أي رب ان لم يكن ھؤالء مھاجري أمتي قال أذن أكملھم لك من
األعراب صحيح دون قوله " فاستزدته فزادني  ...الخ " فلم يرد في حديث أبي ھريرة سوى من ھذا الطريق ويغلب على
الظن أنه من مناكير زھير بن محمد
 - 8693حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود يعني الطيالسي ثنا صدقة بن موسى السلمي الدقيقي ثنا محمد بن واسع
عن شتير بن نھار عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قال ربكم عز و جل لو ان عبادي أطاعوني ألسقيتھم
المطر بالليل وأطلعت عليھم الشمس بالنھار ولما أسمعتھم صوت الرعد إسناده ضعيف
 - 8694وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان حسن الظن با عز و جل من حسن عبادة ﷲ إسناده ضعيف
 - 8695وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جددوا ايمانكم قيل يا رسول ﷲ وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول ال إله
إال ﷲ إسناده ضعيف
 - 8696حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن سليمان ثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أنظر معسرا أو وضع له أظله ﷲ في ظل عرشه يوم القيامة إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس فمن رجال مسلم
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 - 8697حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن األوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزھري عن أبي
سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل كالم أو أمر ذي بال ال يفتح بذكر ﷲ عز و جل فھو أبتر
أو قال اقطع إسناده ضعيف
 - 8698حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو جعفر المدائني أنا عبد الصمد بن حبيب األزدي عن أبيه حبيب بن عبد ﷲ عن شبيل
بن عوف عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول لثوبان كيف أنت يا ثوبان إذ تداعت عليكم األمم
كتداعيكم على قصعة الطعام يصيبون منه قال ثوبان بأبي وأمي يا رسول ﷲ أمن قلة بنا قال ال أنتم يومئذ كثير ولكن يلقى في
قلوبكم الوھن قالوا وما الوھن يا رسول ﷲ قال حبكم الدنيا وكراھيتكم القتال حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 8699حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو جعفر أنا عباد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه كان يقبل الھدية وال يقبل الصدقة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8700حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو جعفر أنا عباد بن العوام عن ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينھن ما اجتنبت الكبائر صحيح
وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي جعفر المدائني
 - 8701حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو جعفر ثنا عبد الصمد بن حبيب األزدي عن أبيه حبيب بن عبد ﷲ عن شبيل عن أبي
ھريرة قال كان النبي صلى ﷲ عليه و سلم صائما يوم عاشوراء فقال ألصحابه من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن
كان أصاب من غداء أھله فليتم بقية يومه صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبد الصمد بن حبيب وجھالة أبيه
 - 8702حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو جعفر ثنا عبد الصمد عن أبيه عن شبيل عن أبي ھريرة قال مر النبي صلى ﷲ
عليه و سلم بأناس من اليھود قد صاموا يوم عاشوراء فقال ما ھذا من الصوم قالوا ھذا اليوم الذي نجى ﷲ موسى وبني
إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون وھذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح وموسى شكرا تعالى فقال
النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم ھذا اليوم فأمر أصحابه بالصوم إسناده ضعيف
 - 8703حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنا حماد بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل رضي لكم ثالثا وكره لكم ثالثا رضي لكم ان تعبدوه } وال تشركوا به شيئا
وأن تنصحوا لمن واله ﷲ أمركم وان تعتصموا بحبل ﷲ جميعا وال تفرقوا وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8704حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مكي بن إبراھيم ثنا عبد ﷲ يعني بن سعيد عن سمى عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قال ال إله اال ﷲ وحده ال شريك له } له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير
من قالھا عشر مرات حين يصبح كتب له بھا مائة حسنة ومحي عنه بھا مائة سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بھا يومئذ حتى
يمسي ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8705حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مكي ثنا ھاشم بن ھاشم عن إسحاق بن الحرث بن عبد ﷲ بن كنانة عن أبي ھريرة قال
خرجنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حتى إذا كنا تحت ثنية لفت طلع علينا خالد بن الوليد من الثنية فقال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ألبي ھريرة انظر من ھذا قال أبو ھريرة خالد بن الوليد فقال رسول ﷲ نعم عبد ﷲ ھذا حسن وھذا
إسناد ضعيف
 - 8706حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مكي ثنا عبد ﷲ بن سعيد عن عبد المجيد بن سھيل بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي
سلمة عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال منبري ھذا على ترعة من ترع الجنة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 8707حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمرو وأبو نعيم قاال ثنا داود بن قيس حدثني أبو سعيد مولى عبد ﷲ بن
عامر بن كريز عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال تحاسدوا وال
يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد ﷲ إخوانا المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يحقره وال يخذله كل المسلم على المسلم
حرام دمه قال إسماعيل في حديثه وماله وعرضه التقوى ھا ھنا التقوى ھا ھنا يشير إلى صدره ثالثا حسب امرئ من الشر أن
يحقر أخاه المسلم إسناده جيد على شرط مسلم
 - 8708حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة
قال قيل يا رسول ﷲ انك تداعبنا قال اني ال أقول اال حقا إسناده حسن
 - 8709حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سلمة الخزاعي ثنا ليث يعني بن سعد عن يزيد بن الھاد عن بن مطرف الغفاري عن
أبي ھريرة قال قال رجل يا رسول ﷲ أرأيت ان عدى على مالي قال فانشد ﷲ فإن أبوا فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت
ففي النار صحيح وسقط من ھذا اإلسناد عمرو بن أبي عمرو
 - 8710حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا فليح بن سليمان عن ھالل بن على عن عبد الرحمن بن أبي عمرة
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا استجمر أحدكم فليوتر وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع
مرات وال يمنع فضل ماء ليمنع به الكأل ومن حق اإلبل أن تحلب على الماء يوم وردھا إسناده حسن رجاله رجال الشيخين
غير موسى بن داود فمن رجال مسلم
 - 8711حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة ثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي
ھريرة قال لما نزلت ھذه اآلية } وأنذر عشيرتك األقربين { دعا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قريشا فعم وخص فقال يا
معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم
من النار يا معشر بني ھاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك
من النار فإني وﷲ ما أملك لكم من ﷲ شيئا اال أن لكم رحما سأبلھا بباللھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8712حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا شيبان عن عبد الملك عن موسى بن طلحة عن أبي ھريرة قال لما نزلت ھذه
اآلية على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكر معناه اال أنه قال فإني ال أملك لكم من ﷲ ضرا وال نفعا يعني فاطمة عليھا
السالم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8713حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن ھالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كل أمتي يدخل الجنة يوم القيامة إال من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول ﷲ قال من أطاعني
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صحيح لغيره وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن فليحا ينحط عن رتبة
الصحيح
 - 8714حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس وسريج قاال ثنا فليح عن ھالل عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة قال بينما
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جالس يحدث القوم في مجلسه حديثا جاء أعرابي فقال يا رسول ﷲ متى الساعة قال فمضى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يحدث فقال بعض القوم سمع فكره ما قال وقال بعضھم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال
أين السائل عن الساعة قال ھا أنا ذا يا رسول ﷲ قال إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة قال يا رسول ﷲ كيف أو قال ما
إضاعتھا قال إذا توسد األمر غير أھله فانتظر الساعة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8715حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن بن عجالن عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان رجال لم يعمل خيرا قط فكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز
لعل ﷲ يتجاوز عنا فلما ھلك قال ﷲ عز و جل له ھل عملت خيرا قط قال ال إال أنه كان لي غالم وكنت أداين الناس فإذا

421

بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل ﷲ عز و جل يتجاوز عنا قال ﷲ عز و جل قد تجاوزت عنك
إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجالن
 - 8716حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سلمة أخبرنا عبد العزيز األندراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قال ﷲ عز و جل ان المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه
من بين جنبيه إسناده جيد
 - 8717حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سلمة ثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال الساعي على األرملة والمسكين كالمجاھد } في سبيل ﷲ أو كالذي يقوم الليل ويصوم
النھار صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8718حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سلمة ثنا عبد العزيز عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءھا أداھا ﷲ عنه ومن أخذھا يريد إتالفھا أتلفه ﷲ عز و جل صحيح
وھذا إسناد قوي
 - 8719حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أنا مالك عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منھا فليكفر عن يمينه وليفعل الذي ھو خير إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 8720حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سلمة ثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن األزرق ان المغيرة
بن أبي بردة وھو من بني عبد الدار أخبره انه سمع أبا ھريرة يقول سأل رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال إنا نركب
البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر قال فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ھو
الطھور ماؤه الحل ميتته صحيح
 - 8721حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير قال ثنا ھشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل قد أذھب عنكم عبية الجاھلية وفخرھا باآلباء مؤمن تقي
وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب لينتھين أقوام فخرھم برجال أو ليكونن أھون عند ﷲ من عدتھم من الجعالن التي
تدفع بأنفھا النتن إسناده حسن
 - 8722حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من لقي ﷲ ال يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبا بھا نفسه محتسبا
وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة وخمس ليس لھن كفارة الشرك با عز و جل وقتل النفس بغير حق أو نھب مؤمن أو
الفرار يوم الزحف أو يمين صابرة يقتطع بھا ماال بغير حق إسناده ضعيف
 - 8723حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أنا بن مبارك عن عيسى بن يزيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال حد يقام في األرض خير للناس من ان يمطروا ثالثين أو أربعين صباحا
إسناده ضعيف
 - 8724حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا ھارون ھو بن معروف قال حدثنا عبد ﷲ بن وھب حدثني يونس عن بن شھاب
حدثني عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عتبة ان أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألم تروا إلى ما قال ربكم عز و
جل قال ما أنعمت على عبادي من نعمة اال أصبح فريق منھم بھا كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب إسناده صحيح على
شرط الشيخين
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 - 8725حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا رجل قد سماه وھو عبد ﷲ بن يزيد قال ثنا ھشام عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8726حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن ليث عن كعب عن أبي ھريرة قال سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول انكم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الطھور فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل
إسناده ضعيف  .وانظر ما سلف
 - 8727حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم ثنا عباد بن راشد ثنا الحسن ثنا أبو ھريرة إذ ذاك ونحن
بالمدينة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تجيء األعمال يوم القيامة فتجيء الصالة فتقول يا رب أنا الصالة فيقول انك
على خير فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول أي يا رب أنا الصيام فيقول
إنك على خير ثم تجيء األعمال على ذلك فيقول ﷲ عز و جل إنك على خير ثم يجيء اإلسالم فيقول يا رب أنت السالم وأنا
اإلسالم فيقول ﷲ عز و جل إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطى فقال ﷲ عز و جل في كتابه } ومن يبتغ غير اإلسالم دينا
فلن يقبل منه وھو في اآلخرة من الخاسرين { قال أبو عبد الرحمن عباد بن راشد ثقة ولكن الحسن لم يسمع من أبي ھريرة
إسناده ضعيف
 - 8728حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا زيد بن يحيى الدمشقي ثنا عبد ﷲ بن العالء بن زبر قال سمعت القاسم مولى يزيد يقول
حدثني أبو ھريرة انه سمع النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل يقول يا بن آدم ان تعط الفضل فھو خير لك وان
تمسكه فھو شر لك وابدأ بمن تعول وال يلوم ﷲ على الكفاف واليد العليا خير من اليد السفلى صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 8729وبإسناده عن أبي ھريرة قال أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجل فقال مرني بأمر وال تكثر علي حتى أعقله قال ال
تغضب فأعاد عليه فأعاد عليه قال ال تغضب
* ھذا الحديث إسناده في طبعة األرناؤوط ھكذا  :حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي
ھريرة قال أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم ...
وقال إنه أثبته ھكذا من أطراف المسند البن حجر ومن بعض نسخ المسند وقال إنه إسناد صحيح على شرط الشيخين
 - 8730حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعن ﷲ اليھود حرمت عليھم الشحوم فباعوھا وأكلوا أثمانھا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8731حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود ثنا عمران عن قتادة عن أبي مراية عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال تصلي المالئكة على نائحة وال على مرنة إسناده قابل للتحسين
 - 8732حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود وھو أبو داود الطيالسي ثنا عمران عن قتادة عن العالء بن زياد العدوي
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال بناء الجنة لبنة من ذھب ولبنة من فضة صحيح
 - 8733حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس شيء أكرم على ﷲ من الدعاء إسناده قابل للتحسين
 - 8734حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جرس الھفاني سمع أبا
ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول كان في بني إسرائيل رجالن أحدھما مجتھد في العبادة واآلخر
مسرف على نفسه وكانا متآخيين فكان المجتھد ال يزال يرى على اآلخر ذنبا فيقول ويحك أقصر فيقول المذنب خلني وربي
فذكر مثل حديث أبي عامر إسناده حسن
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 - 8735حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو ھالل حدثنا محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لو آمن عشرة من أحبار اليھود آمنوا بي كلھم صحيح
 - 8736حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثني أبو الجالس عقبة بن سيار قال حدثني على بن شماخ
قال شھدت مروان سأل أبا ھريرة كيف سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على الجنازة فقال أبو ھريرة اللھم أنت
ربھا وأنت خلقتھا وأنت ھديتھا لإلسالم وأنت قبضت روحھا وأنت أعلم بسرھا وعالنيتھا جئنا شفعاء فاغفر لھا إسناده
ضعيف
 - 8737حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا يونس عن الحسن عن أبي ھريرة قال يونس بن عبيد
عن الحسن عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أطفئوا السرج وأغلقوا األبواب وخمروا الطعام والشراب
صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8738حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن أبي بلج قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي
ھريرة قال قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أال أدلك على كلمة من كنز الجنة من تحت العرش ال قوة اال با صحيح
دون قوله " تحت العرش " وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بلج
 - 8739حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سھيل عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال ليس السنة ان ال يكون مطر ولكن السنة أن تمطر السماء وال تنبت األرض إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8740حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال يحشر الناس ثالثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوھھم قالوا يا رسول ﷲ وكيف
يمشون على وجوھھم فقال ان الذي أمشاھم على أقدامھم قادر على أن يمشيھم على وجوھھم أما انه يتقون بكل حدب وشوك
قال عفان يتقون بوجوھھم كل حدب وشوك حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد
 - 8741حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال يقتص الخلق بعضھم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة صحيح دون قوله "
وحتى للذرة من الذرة " وھذا إسناد حسن رجاله رجال الصحيح
 - 8742حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال انتھيت إلى السماء السابعة فنظرت فإذا أنا فوقي برعد وصواعق ثم أتيت على
قوم بطونھم كالبيوت فيھا الحيات ترى من خارج بطونھم فقلت من ھؤالء قال ھؤالء أكلة الربا فلما نزلت وانتھيت إلى سماء
الدنيا فإذا أنا برھج ودخان وأصوات فقلت من ھؤالء قال الشياطين يحرفون على أعين بني آدم أن ال يتفكروا في ملكوت
السماوات واألرض ولوال ذلك لرأت العجائب إسناده ضعيف
 - 8743حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال القنطار اثنا عشر ألف أوقية كل أوقية خير مما بين السماء إلى األرض حديث
مضطرب سندا ومتنا
 - 8744حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن راشد حدثنا أبو كثير عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم نھى أن تباع الثمرة حتى يبدو صالحھا صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن راشد
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 - 8745حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الحكم قائد سعيد بن أبي عروبة حدثنا عبد الرحمن األصم قال
سمعت أبا ھريرة يقول كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا تبع جنازة قال انبسطوا بھا وال تدبوا دبيب اليھود بجنائزھا
إسناده ضعيف جدا
 - 8746حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو مريم انه سمع أبا ھريرة يقول
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الملك في قريش والقضاء في األنصار واألذان في الحبشة والسرعة في اليمن وقال زيد
مرة يحفظه واألمانة في األزد رجاله رجال الصحيح غير أبي مريم األنصاري فقد روى له أبو داود والترمذي وھو ثقة
واختلف في وقفه ورفعه والموقوف أصح
 - 8747حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا بن ثوبان قال حدثني عبد ﷲ بن الفضل عن األعرج عن أبي
ھريرة قال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يتوضأ مرتين مرتين صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 8748حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير حدثنا عمر بن سعيد عن عطاء عن أبي ھريرة قال جاء
رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال اني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدھده فتبسم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ثم قال يطرق أحدكم الشيطان فيتھول له ثم يغدو يخبر الناس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8749حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا شعيب بن حرب أبو صالح بمكة قال حدثنا ليث بن سعد حدثنا جعفر بن ربيعة عن
األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا سمعتم نھاق الحمير بالليل فتعوذوا با من شرھا فإنھا
رأت شيطانا وإذا سمعتم صراخ الديكة بالليل فاسألوا ﷲ من فضله فإنھا رأت ملكا إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 8750حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا أبو المھزم قال سمعت
أبا ھريرة يقول كنا مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربھن بعصينا وسياطنا
فسقط في أيدينا وقلنا ما صنعنا ونحن محرمون فسألنا النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن ذلك فقال ال بأس بصيد البحر إسناده
ضعيف جدا
 - 8751حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن منصور بن أذين عن مكحول
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يؤمن العبد اإليمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وان
كان صادقا إسناده ضعيف
 - 8752حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا موسى بن داود الضبي حدثنا بن لھيعة عن عبيد ﷲ بن أبي جعفر عن عيسى بن
طلحة عن أبي ھريرة ان خولة بنت يسار أتت النبي صلى ﷲ عليه و سلم في حج أو عمرة فقالت يا رسول ﷲ ليس لي اال
ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال فإذا طھرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يا رسول ﷲ ان لم يخرج أثره قال يكفيك
الماء وال يضرك أثره حسن
* قوله " في حج أو عمرة " قال األرناؤوط  :زيادة مقحمة ال وجه لھا ھنا
 - 8753حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا علي بن عبد ﷲ بن جعفر المديني وذلك قبل المحنة قال عبد ﷲ ولم يحدث أبي عنه
بعد المحنة بشيء قال ثنا عبد الوھاب بن عبد المجيد يعني الثقفي ثنا يونس عن الحسن عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم صحيح لغيره وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين
* والمحنة المشار إايھا ھي ما وقع  218ھـ من إعالن المأمون رأيه بخلق القرآن وأمره بامتحان العلماء فيه وقد أجابه كثير
إلى ما ذھب إليه خوفا من الضرب والموت وممن أجابه علي بن المديني فكان اإلمام أحمد ال يحدث عنه فيما بعد بسبب ذلك .
ثم علي بن المديني ثقة حجة إمام أعلم أھل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخاري  :ما استصغرت نفسي إال عند ابن
المديني ) قاله األرناؤوط (
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* قال األرناؤوط  :حديث أفطر الحاجم والمحجوم صحيح صححه غير واحد من األئمه لكن ثبت عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم نسخه ...وعند الدارقطني  182 / 2عن أنس قال  :اول ما كرھت الحجامة للصائم أن جعفر بن ابي طالب احتجم وھو
صائم فمر به رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال  :أفطر ھذان  .ثم رخص النبي صلى ﷲ عليه و سلم بعد في الحجامة
للصائم وكان أنس يحتجم وھو صائم  .قال الدارقطني  :رجاله ثقات وال اعلم له علة  .وقول الحافظ  :إال أن في المتن ما ينكر
ألن ذلك كان في الفتح وجعفر كان قد استشھد قبل ذلك  -فيه نظر فليس في المتن ما ذكره كما ترى
 - 8754حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسن بن محمد حدثنا بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان الميت تحضره المالئكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتھا
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان قال فال يزال يقال ذلك حتى
تخرج ثم يعرج بھا إلى السماء فيستفتح لھا فيقال من ھذا فيقال فالن فيقولون مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب
ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان قال فال يزال يقال لھا حتى ينتھي بھا إلى السماء التي فيھا ﷲ عز و
جل وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتھا النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق
وآخر من شكله أزواج فال يزال حتى يخرج ثم يعرج بھا إلى السماء فيستفتح لھا فيقال من ھذا فيقال فالن فيقال ال مرحبا
بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه ال يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر
فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث األول ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث األول
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8755حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شريك عن ليث عن كعب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال صلوا علي فإنھا زكاة لكم واسألوا ﷲ لي الوسيلة فإنھا درجة في أعلى الجنة ال ينالھا اال رجل وأرجو أن
أكون انا ھو إسناده ضعيف
 - 8756حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسين قال ثنا سفيان يعني بن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن األعرج عن أبي
ھريرة رواية أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ھل ترون قبلتي ھا ھنا ما يخفي على شيء من خشوعكم وركوعكم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8757حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي االوبر قال أتى
رجل أبا ھريرة فقال أنت الذي تنھى الناس أن يصلوا وعليھم نعالھم قال ال ولكن ورب ھذه الحرمة لقد رأيت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يصلي إلى ھذا المقام وعليه نعاله وانصرف وھما عليه ونھى النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن صيام يوم
الجمعة اال أن يكون في أيام صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي األوبر
 - 8758حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو المعني قال ثنا زائدة عن ليث عن عبد الكريم عن مولى أبي رھم
عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أيما امرأة تطيبت للمسجد لم يقبل لھا صالة حتى تغسله عنھا
اغتسالھا من الجنابة حديث محتمل للتحسين وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم
 - 8759حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا مسلم يعني بن خالد عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال كرم الرجل دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه إسناده ضعيف
* وفي الباب عن عمر موقوفا عند البيھقي  195 / 10بلفظ " حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله " وقال البيھقي :
ھذا الموقوف إسناده صحيح
 - 8760حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيالن وقتيبة بن سعيد قاال حدثنا رشدين بن سعد قال يحيى بن غيالن في
حديثه قال حدثني يونس بن يزيد عن بن شھاب عن قبيصة عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يخرج
من خراسان رايات سود ال يردھا شيء حتى تنصب بإيلياء إسناده ضعيف جدا
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 - 8761حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن غيالن قال ثنا رشدين حدثني بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي
عثمان جليس أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن أفتى
بفتيا بغير علم كان أثم ذلك على من أفتاه ومن استشار أخاه فأشار عليه بأمر وھو يرى الرشد غير ذلك فقد خانه إسناده
ضعيف
 - 8762حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الخزاعي أبو سلمة قال أنا عبد ﷲ بن جعفر عن عثمان بن محمد االخنسي عن المقبري
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين إسناده حسن
 - 8763قال عبد ﷲ قال أبي وثنا بعد ذلك يعني الخزاعي قال أنبأنا عبد ﷲ بن جعفر قال أنا عثمان بن محمد عن األعرج
والمقبري عن أبي ھريرة
 - 8764حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي قال ثنا سليمان بن بالل عن العالء عن أبيه عن
أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال جزوا الشوارب واعفوا اللحى إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8765حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال ثنا ليث بن سعد عن سعيد عن أخيه عباد انه سمع أبا ھريرة يقول كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول اللھم اني أعوذ بك من األربع من علم ال ينفع ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع
ومن دعاء ال يسمع صحيح
 - 8766حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الخزاعي قال ثنا سليمان بن بالل عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يجير على أمتي أدناھم صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 8767حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الخزاعي قال أنا بن بالل عن بن عجالن عن عبيد ﷲ بن سلمان األغر عن أبيه عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما ينبغي لذي الوجھين ان يكون أمينا إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غير
ابن عجالن
 - 8768حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الخزاعي ثنا سليمان عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال ينبغي للصديق ان يكون لعانا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8769حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال أنا سليمان عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال الجرس مزمار الشيطان إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8770حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الخزاعي قال ثنا سليمان بن بالل عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال الصلح جائز بين المسلمين إسناده حسن
 - 8771حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا الخزاعي قال ثنا سليمان بن بالل عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال جزوا الشوارب واعفوا اللحى وخالفوا المجوس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8772حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الخزاعي قال ثنا سليمان بن بالل عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا دخل البصر فال أذن إسناده حسن
 - 8773حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الخزاعي قال أنا ليث بن سعد عن يزيد بن الھاد عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب
عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار وكان أول من
سيب السائبة وبحر البحيرة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8774حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الخزاعي قال أنا ليث عن يزيد بن الھاد عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعن ﷲ اليھود اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8775حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار اإلنسي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8776حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أنفق زوجا أو قال زوجين من ماله أراه قال في سبيل ﷲ دعته خزنة الجنة يا
مسلم ھذا خير ھلم إليه فقال أبو بكر ھذا رجل ال تودي عليه فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما نفعني مال قط اال مال
أبي بكر قال فبكى أبو بكر وقال وھل نفعني ﷲ اال بك وھل نفعني ﷲ اال بك وھل نفعني ﷲ اال بك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8777حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد قال ثنا بن مبارك عن محمد بن عجالن عن ربيعة عن األعرج عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المؤمن القوي خير وأفضل وأحب إلى ﷲ عز و جل من المؤمن الضعيف
وفي كل خير احرص على ما ينفعك وال تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر ﷲ وما شاء صنع وإياك واللو فإن اللو يفتح من
الشيطان حسن
 - 8778حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ليدعن الناس فخرھم في الجاھلية أو ليكونن أبغض إلى ﷲ عز و جل من الخنافس حسن وھذا إسناد ضعيف
لضعف أبي معشر
 - 8779حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد قال حدثنا بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبد ﷲ بن
األشج عن يزيد بن مكرز عن أبي ھريرة أن رجال قال يا رسول ﷲ رجل يريد الجھاد في سبيل ﷲ وھو يبتغي من عرض
الدنيا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال أجر له فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
لعله لم يفقه فأعاد ذلك عليه ثالث مرات كل ذلك يقول ال أجر له حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة يزيد بن مكرز
 - 8780حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي ھريرة قال مر برسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أعرابي أعجبه صحته وجلده قال فدعاه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال متى أحسست أم ملدم قال وأي
شيء أم ملدم قال الحمى قال وأي شيء الحمى قال سخنة تكون بين الجلد والعظام قال ما بذلك لي عھد قال فمتى أحسست
بالصداع قال وأي شيء الصداع قال ضربان يكون في الصدغين والرأس قال ما لي بذلك عھد قال فلما قفا أو ولى األعرابي
قال من سره أن ينظر إلى رجل من أھل النار فلينظر إليه إسناده ضعيف
 - 8781حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجرا ففجوره على نفسه إسناده ضعيف
 - 8782حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا خلف قال حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لوال ما في البيوت من النساء والذرية ألقمت صالة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار
صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر نجيح السندي
* كذا قال األرناؤوط مع أن زيادة " لوال ما في البيوت من النساء والذرية " لم أرھا إال من طريق أبي معشر ولم يذكر ھو في
تخريج شيء من طرق الحديث السابقة أو الالحقة ما يشھد لھا وﷲ أعلم
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 - 8783حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد حدثنا بن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ما أحب ان عندي أحدا ذھبا ويمر بي ثالث وعندي منه دينار اال شيئا أعددته لغريمي صحيح وھذا سند
محتمل للتحسين
 - 8784حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد بن عبد ﷲ المزني عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خير صفوف الرجال أولھا وشرھا آخرھا وخير صفوف النساء آخرھا
وشرھا أولھا إسناده صحيح
 - 8785حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف قال ثنا خالد عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ يرضى لكم ثالثا ويسخط لكم ثالثا يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل
ﷲ جميعا وال تفرقوا وان تناصحوا من واله ﷲ أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال إسناده صحيح
 - 8786حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد قال ثنا خالد عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال أمرنا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وأكفاء اإلناء إسناده صحيح
 - 8787حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ألعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وھو متكئ في أريكته فيقول أتلوا علي به قرآنا ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله
فأنا أقوله وما آتاكم عني من شر فأنا ال أقول الشر إسناده ضعيف
 - 8788حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف قال حدثنا المبارك قال ثنا الحسن عن أبي ھريرة قال وأراه ذكر النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال لينتھين أقوام يرفعون أبصارھم في الصالة إلى السماء أو ليخطفن ﷲ أبصارھم صحيح وھذا إسناده ضعيف
النقطاعه
 - 8789حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا عبد ﷲ بن نافع قال حدثني بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي
ھريرة قال جلس إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم رجل فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أين أنت قال بربري فقال
له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قم عني قال بمرفقه كذا فلما قام عنه أقبل علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ان
اإليمان ال يجاوز حناجرھم إسناده ضعيف ومتنه منكر  ...عبد ﷲ بن نافع حديثه من قبيل الحسن شريطة أال يكون في متنه
ما ينكر ...
* أما البربر فھم قوم ھداھم ﷲ لإلسالم بعد وفاة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بزمن فقد افتتح المسلمون بالدھم في زمن
معاوية بن أبي سفيان بقيادة القائد المظفر عقبة بن أبي نافع القرشي رحمه ﷲ ثم كانوا بعد مادة الجيش اإلسالمي في فتح
األندلس بقيادة طارق بن زياد البربري رحمه ﷲ
 - 8790حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا عبد ﷲ بن نافع عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تتخذوا قبري عيدا وال تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صالتكم
تبلغني إسناده حسن
 - 8791حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سريج قال ثنا عبد ﷲ بن نافع عن بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بمأخذ األمم والقرون قبلھا شبرا بشبر وذراعا بذراع فقال
رجل يا رسول ﷲ كما فعلت فارس والروم قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھل الناس اال أولئك صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 8792حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن أبي ذئب يعني مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8793حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر قال ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال كان
صداقنا إذ كان فينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عشر أواق وطبق بيديه وذلك أربعمائة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8794حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال اني رأيتني على قليب أنزع بدلو ثم أخذھا أبو بكر فنزع بھا ذنوبا أو ذنوبين فيھما ضعف وﷲ
يرحمه ثم أخذھا عمر فإن برح ينزع حتى استحالت غربا ثم ضربت بعطن فما رأيت من نزع عبقري أحسن من نزع عمر
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8795حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد قال ثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صلى على الجنازة قال اللھم اغفر لحينا وميتنا وشاھدنا وغائبنا وصغيرنا
وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللھم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإليمان صحيح بطرقه وشواھده
وھذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة لكنه قد توبع وباقي رجاله ثقات
 - 8796حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا معاوية ثنا أبو إسحاق عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ان الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم ھذه ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 8797حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد عن بن شھاب عن عبيد
ﷲ بن عبد ﷲ بن عتبة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألم تروا ما قال ربكم عز و جل ما أنعمت
على عبادي من نعمة اال أصبح فريق منھم كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن
سعد وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ھيثم بن خارجة فمن رجال البخاري
 - 8798حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا ھيثم ثنا حفص بن ميسرة يعني الصنعاني عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم وقف على ناس جلوس فقال أال أخبركم بخيركم من شركم فسكت القوم فأعادھا ثالث مرات فقال
رجل من القوم بلى يا رسول ﷲ قال خيركم من يرجي خيره ويؤمن شره وشركم من ال يرجي خيره وال يؤمن شره إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 8799حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھيثم أنا حفص بن ميسرة عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال يقول العبد مالي ومالي وإنما له من ماله ثالث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى ما سوى ذلك فھو ذاھب
وتاركه للناس إسناده صحيح
 - 8800حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھيثم ثنا رشدين عن عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار أن أبا ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقعن رجل على امرأة وحملھا لغيره صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد
 - 8801حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھيثم قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه اال ما كان من مريم وابنھا ألم تروا إلى الصبي
حين يسقط كيف يصرخ قالوا بلى يا رسول ﷲ قال فذاك حين يلكزه الشيطان بحضنيه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الصحيح
 - 8802حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھيثم أنا حفص بن ميسرة عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال يجتمع الكافر وقاتله من المسلمين في النار أبدا إسناده صحيح
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 - 8803حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھيثم قال ثنا حفص بن ميسرة عن العالء قال عبد ﷲ وحدثني أبي وحدثنا قتيبة قال ثنا
عبد العزيز عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم
يطلع عليھم رب العالمين ثم يقال أال تتبع كل أمة ما كانوا يعبدون فيتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب الصور صوره
ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليھم رب العالمين فيقول أال تتبعون الناس فيقولون
نعوذ با منك ﷲ ربنا وھذا مكاننا حتى نرى ربنا وھو يأمرھم ويثبتھم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول اال تتبعون الناس فيقولون
نعوذ با منك نعوذ با منك ﷲ ربنا وھذا مكاننا حتى نرى ربنا وھو يأمرھم ويثبتھم قالوا وھل نراه يا رسول ﷲ قال وھل
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا ال قال فإنكم ال تضارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفھم نفسه أنا
ربكم فيقول أنا ربكم اتبعوني فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فھم عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولھم عليه سلم سلم ويبقى
أھل النار فيطرح منھم فيھا فوج فيقال ھل امتألت وتقول ھل من مزيد ثم يطرح فيھا فوج فيقال ھل امتألت وتقول ھل من
مزيد حتى إذا أوعبوا فيھا وضع الرحمن عز و جل قدمه فيھا وزوى بعضھا إلى بعض ثم قالت قط قط قط وإذا صير أھل
الجنة في الجنة وأھل النار في النار أتى بالموت ملببا فيوقف على السور الذي بين أھل النار وأھل الجنة ثم يقال يا أھل الجنة
فيطلعون خائفين ثم يقال يا أھل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال ألھل الجنة وألھل النار تعرفون ھذا فيقولون
ھؤالء وھؤالء قد عرفناه ھو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحا على السور ثم يقال يا أھل الجنة خلود ال موت ويا أھل
النار خلود ال موت وقال قتيبة في حديثه وأزوي بعضھا إلى بعض ثم قال قط قالت قط قط صحيح
 - 8804حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھيثم حدثنا إسماعيل بن عياش عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال كفارة المجالس ان يقول العبد سبحانك اللھم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك صحيح
 - 8805حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي ثنا حسين عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أنا أبو ھريرة
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة إسناده صحيح
 - 8806حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة قال حدثنا الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم سمع عبد ﷲ بن قيس يقرأ فقال لقد أعطى ھذا من مزامير آل داود النبي عليه السالم صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 8807حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا البراء بن عبد ﷲ عن عبد ﷲ بن شقيق عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اال أنبئكم بأھل الجنة ھم الضعفاء المظلومون اال أنبئكم بأھل النار كل شديد جعظري صحيح
لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف البراء بن عبدﷲ
 - 8808حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا البراء قال حدثني عبد ﷲ بن شقيق عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اال أنبئكم بشراركم فقال ھم الثرثارون المتشدقون اال أنبئكم بخياركم أحاسنكم أخالقا
حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 8809حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا البراء عن الحسن عن أبي ھريرة قال حدثني خليلي الصادق
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال يكون في ھذه األمة بعث إلى السند والھند فإن أنا أدركته فاستشھدت فذاك وإن أنا
فذكر كلمة رجعت وأنا أبو ھريرة المحرر قد أعتقني من النار إسناده ضعيف لضعف البراء بن عبدﷲ الغنوي والنقطاعه
 - 8810حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا علي بن حفص قال أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لتقم الساعة وثوبھما بينھما ال يطويانه وال يتبايعانه ولتقم الساعة وقد حلب لقحته ال يطعمه
ولتقم الساعة وقد رفع لقمته إلى فيه وال يطعمھا ولتقم الساعة والرجل يليط حوضه ال يسقي منه إسناده صحيح على شرط
مسلم

431

 - 8811حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا علي بن حفص قال أنبأنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أال تعجبون كيف يصرف عني شتم قريش يشتمون مذمما وأنا محمد ويلعنون مذمما وأنا
محمد إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8812حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا علي قال أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده ألسلم وغفار وجھينة ومن كان من مزينة أو مزينة ومن كان من جھينة خير عند ﷲ
يوم القيامة من أسد وطىء وغطفان إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8813حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من يدخل الجنة ينعم ال ييأس وال تبلى ثيابه وال يفنى شبابه في الجنة ما ال عين رأت وال أذن
سمعت وال خطر على قلب بشر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8814حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي ھريرة قال بينما
نحن عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذ مرت سحابة فقال أتدرون ما ھذه قال قلنا ﷲ ورسوله أعلم قال العنان وروايا
األرض يسوقه ﷲ إلى من ال يشكره من عباده وال يدعونه أتدرون ما ھذه فوقكم قلنا ﷲ ورسوله أعلم قال الرقيع موج مكفوف
وسقف محفوظ أتدرون كم بينكم وبينھا قلنا ﷲ ورسوله أعلم قال مسيرة خمسمائة عام قال أتدرون ما التي فوقھا قلنا ﷲ
ورسوله أعلم قال سماء أخرى أتدرون كم بينكم وبينھا قلنا ﷲ ورسوله أعلم قال مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع سماوات
ثم قال أتدرون ما فوق ذلك قلنا ﷲ ورسوله أعلم قال العرش قال أتدرون كم بينكم وبين السماء السابعة قلنا ﷲ ورسوله أعلم
قال مسيرة خمسمائة عام ثم قال أتدرون ما ھذا تحتكم قلنا ﷲ ورسوله أعلم قال أرض أتدرون ما تحتھا قلنا ﷲ ورسوله أعلم
قال أرض أخرى أتدرون كم بينھا وبينھا قلنا ﷲ ورسوله أعلم قال مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع أرضين ثم قال وأيم ﷲ
لو دليتم أحدكم بحبل إلى األرض السفلى السابعة لھبط ثم قرأ } ھو األول واآلخر والظاھر والباطن وھو بكل شيء عليم {
إسناده ضعيف
 - 8815حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عارم قال ثنا عبد ﷲ بن مبارك قال أخبرني محمد بن عجالن عن ربيعة عن األعرج
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال وقد سمعته من ربيعة فلم أنكر قال المؤمن القوي خير أو أفضل وأحب
إلى ﷲ عز و جل من المؤمن الضعيف وكل خير احرص على ما ينفعك وال تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر ﷲ وما شاء صنع
وإياك واللو فإن اللو يفتح من الشيطان حسن
 - 8816حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عارم قال حدثنا معتمر قال وحدثني أبي عن بركة عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة
قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يرفع يديه في الدعاء حتى أرى بياض إبطيه قال أبي وھو أبو المعتمر ال أظنه اال
في االستسقاء إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير بركة أبي الوليد البصري فقد روى له أبو داود وابن ماجة وھو
ثقة
 - 8817حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عارم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي حدثنا نعيم بن أبي ھند عن أبي حازم
عن أبي ھريرة قال قال أبو جھل ھل يعفر محمد وجھه بين أظھركم قال فقيل نعم فقال والالت والعزى يمينا يحلف بھا لئن
رأيته يفعل ذلك ألطأن على رقبته أو ألعفرن وجھه في التراب قال فأتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو يصلي زعم
ليطأ على رقبته قال فما فجأھم منه اال وھو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه قال قالوا له مالك قال ان بيني وبينه لخندقا من نار
وھؤالء أجنحة قال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو دنا مني لخطفته المالئكة عضوا عضوا قال فأنزل ال أدري في
حديث أبي ھريرة أو شيء بلغه } إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغنى { } أرأيت الذي ينھى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على
الھدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى { يعني أبا جھل } ألم يعلم بأن ﷲ يرى كال لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية
كاذبة خاطئة فليدع ناديه { قال يدعو قومه } سندع الزبانية { قال يعني المالئكة } كال ال تطعه واسجد واقترب { إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير نعيم بن أبي ھند فمن رجال مسلم
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 - 8818حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال ثنا فليح عن عبد ﷲ بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجاللي اليوم أظلھم في ظلي يوم ال
ظل إال ظلي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8819حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني بن زكريا عن سھيل عن أبيه عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنھارا وحتى يسير الراكب
بين العراق ومكة ال يخاف اال ضالل الطريق وحتى يكثر الھرج قالوا وما الھرج يا رسول ﷲ قال القتل إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 8820حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل يعني بن زكريا عن سھيل بن أبي صالح عن أبي
عبيد عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سبح ﷲ في دبر كل صالة ثالثا وثالثين
وحمد ﷲ ثالثا وثالثين وكبر ﷲ ثالثا وثالثين فتلك تسع وتسعون ثم قال تمام المائة ال إله اال ﷲ وحده ال شريك له له الملك
وله الحمد وھو على كل شيء قدير غفر له خطاياه وان كانت مثل زبد البحر إسناده صحيح على شرط مسلم مع خطأ وقع في
إسناده في نسبة عطاء والصواب عطاء بن يزيد الليثي بدل عطاء بن يسار وكالھما من رجال الشيخين
 - 8821حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان ﷲ وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة
بأفضل مما جاء به اال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8822حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت
عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان ﷲ وبحمده
مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به اال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه ھذا ھو متن الحديث السابق مركب
عليه سند الحديث التالي ! وھو خطأ لم يرد في أي من النسخ الخطية
 - 8823حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن
أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان
افتتن وما ازداد عبد من السلطان قربا اال ازداد من ﷲ بعدا ضعيف لالضطراب الذي وقع في إسناده
* تنبيه  :سلف ھذا الحديث عن ابن عباس  3362وفيه مجھول وحكمنا عليه بالتحسين من أجل حديث أبي ھريرة ھذا ثم تبين
لنا ھنا بعد التحقيق والتدقيق أن حديث أبي ھريرة ضعيف فيرجع إلى حديث ابن عباس ويضعف وﷲ ولي التوفيق
 - 8824حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد ﷲ يعني أبا أحمد الزبيري قال أنا عبيد ﷲ يعني بن عبد ﷲ بن موھب
قال أخبرني عمي عبيد ﷲ بن عبد الرحمن بن موھب عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال لو يعلم أحدكم
ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وھو يناجي ربه كان أن يقف في ذلك المكان مائة عام أحب إليه من أن يخطو
إسناده ضعيف
* وفي اإلسناد قلب  :فالعم ھو عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن موھب ) مجھول الحال ( وابن أخيه ھو عبيد ﷲ بن عبد الرحمن بن
موھب ) ليس بذاك القوي ( ال العكس
 - 8825حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سريج قال ثنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين كذا قال عن أبي سعد الخير
وكان من أصحاب عمر عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن
ال فال حرج عليه ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ ومن الك بلسانه فليبتلع
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من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إال أن يجمع كثيبا فليستدبره فإن الشيطان يلعب
بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج إسناده ضعيف
 - 8826حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا خلف يعني بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم
عن أبي ھريرة قال كنا عند رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما فسمعنا وجبة فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم أتدرون ما
ھذا قلنا ﷲ ورسوله أعلم قال ھذا حجر أرسل في جھنم منذ سبعين خريفا فاآلن انتھى إلى قعرھا إسناده على شرط مسلم .
وتفرد بھذا اللفظ يزيد بن كيسان وھو كما قال ابن حبان مقبول الرواية إال ما يعلم أنه أخطأ فيه ويغلب على ظننا أنه أخطأ في
لفظ في ھذا الحديث فرواه على اإلخبار بسماع الصحابة في مجلس النبي ) صلى ﷲ عليه و سلم ( لصوت سقوط الحجر في
جھنم وكذا أخرجه مسلم  2844وابن حبان  7469وقد روي ھذا الحديث عن أبي ھريرة مرفوعا بغير ھذا اللفظ فرواه الحاكم
بسند حسن عن أبي ھريرة بلفظ  " :والذي نفس محمد بيده إن قدر ما بين شفير النار وقعرھا كصخرة زنتھا سبع خلفات
بشحومھن ولحومھن وأوالدھن تھوي فيما بين شفير النار وقعرھا إلى أن تقع قعرھا سبعين خريفا " وروى الحاكم أيضا نحوه
من طريق آخر بلفظ  " :لو أخذ سبع خلفات بشحومھن فيلقين من شفير جھنم ما إنتھين إلى آخرھا سبعين عاما " وسنده محتمل
للتحسين يتقوي بما قبله  .وقال الذھبي في تلخيصه  :سنده صالح
قلنا  :وھذا اللفظ في حديث أبي ھريرة أشبه
 - 8827حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال ثنا خلف يعني بن خليفة عن أبي مالك األشجعي عن أبي حازم
قال كنت خلف أبي ھريرة وھو يتوضأ وھو يمر الوضوء إلى إبطه فقلت يا أبا ھريرة ما ھذا الوضوء قال يا بني فروخ أنتم
ھا ھنا لو علمت أنكم ھا ھنا ما توضأت ھذا الوضوء اني سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن إلى حيث يبلغ الوضوء
إسناده قوي
 - 8828حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني العالء عن أبيه عن أبي
ھريرة أن رجال قال للنبي صلى ﷲ عليه و سلم ان أبي مات وترك ماال ولم يوص فھل يكفر عنه أن أتصدق عنه فقال نعم
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير سليمان بن داود فقد روى له أصحاب السنن وھو ثقة
 - 8829حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال تدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من ال درھم له وال متاع قال ان المفلس من أمتي يأتي يوم
القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا فيقضي ھذا من حسناته
وھذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياھم فطرحت عليه ثم طرح في النار إسناده صحيح
 - 8830حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان قال ثنا إسماعيل قال أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال العينان تزنيان واللسان يزني واليدان يزنيان والرجالن يزنيان يحقق ذلك الفرج أو يكذبه إسناده صحيح
 - 8831حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل أنبأنا العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله اال من ثالثة اال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
إسناده صحيح
 - 8832حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما ھي يا رسول ﷲ قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فاجبه وإذا
استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد ﷲ فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه إسناده صحيح
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 - 8833حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال اإليمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أھل الغنم والفخر والرياء في الفدادين والخيل والوبر إسناده
صحيح
 - 8834حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أھلھا يوم القيامة حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء إسناده صحيح
 - 8835حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال بادروا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من
الدنيا إسناده صحيح
 - 8836حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال بادروا باألعمال ستا طلوع الشمس من مغربھا والدجال والدخان والدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة
إسناده صحيح
 - 8837حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا فإذا طلعت آمن الناس حينئذ أجمعون ويومئذ } ال ينفع نفسا إيمانھا لم
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرا إسناده صحيح
 - 8838حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال الجرس مزامير الشيطان إسناده صحيح
 - 8839حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنا إسماعيل أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان رجال قال سعر يا
رسول ﷲ قال إنما يرفع ﷲ ويخفض اني ألرجو أن ألقى ﷲ عز و جل وليس ألحد عندي مظلمة قال آخر سعر فقال أدعو ﷲ
عز و جل إسناده صحيح
 - 8840حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول ﷲ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلھم إسناده صحيح
 - 8841حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من صلى على واحدة صلى ﷲ عليه عشرا إسناده صحيح
 - 8842حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أخبرني إسماعيل قال أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه إسناده صحيح
 - 8843حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني عمرو يعني بن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبري عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه
السھر إسناده جيد
 - 8844حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني عمرو عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه إسناده جيد
 - 8845حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني عمرو عن سعيد عن أبي ھريرة قال قلت للنبي صلى
ﷲ عليه و سلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم لقد ظننت يا أبا ھريرة ان ال يسألني عن
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ھذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ال إله اال ﷲ خالصة
من قبل نفسه إسناده جيد
 - 8846حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني عمرو عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه متوكئا عليھما فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ما شأن ھذا الشيخ قال
ابناه يا رسول ﷲ كان عليه نذر فقال له اركب أيھا الشيخ فإن ﷲ عز و جل غني عنك وعن نذرك إسناده جيد
 - 8847حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني عمرو عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان النذر ال يقرب من بن آدم شيئا لم يكن ﷲ قدره له ولكن النذر موافق القدر فيخرج بذلك من
البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج إسناده جيد
 - 8848حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال دعا ﷲ جبريل فأرسله إلى الجنة فقال انظر إليھا وما أعددت ألھلھا فرجع إليه فقال
وعزتك ال يسمع بھا أحد اال دخلھا فحجبت بالمكاره فقال ارجع إليھا فأنظر إليھا فرجع إليھا فقال وعزتك لقد خشيت ان ال
يدخلھا أحد ثم أرسله إلى النار فقال اذھب فانظر إليھا وما أعددت ألھلھا فيھا فرجع إليه فقال وعزتك ال يدخلھا أحد يسمع بھا
فحجبت بالشھوات ثم قال عد إليھا فانظر إليھا فرجع إليه فقال وعزتك لقد خشيت ان ال يبقى أحد اال دخلھا إسناده حسن
 - 8849حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان أنبأنا إسماعيل أخبرني عمرو يعني بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليھن فقال يا معشر النساء ما
رأيت من نواقص عقول ودين أذھب لقلوب ذوى األلباب منكن فإني قد رأيتكن أكثر أھل النار يوم القيامة فتقربن إلى ﷲ ما
استطعتن وكان في النساء امرأة عبد ﷲ بن مسعود فأتت إلى عبد ﷲ بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم وأخذت حليا لھا فقال بن مسعود فأين تذھبين بھذا الحلي فقالت أتقرب به إلى ﷲ عز و جل ورسوله لعل ﷲ ان ال
يجعلني من أھل النار فقال ويلك ھلمي فتصدقي به علي وعلى ولدي فأنا له موضع فقالت ال وﷲ حتى أذھب به إلى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فذھبت تستأذن على النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقالوا للنبي صلى ﷲ عليه و سلم ھذه زينب تستأذن يا
رسول ﷲ فقال أي الزيانب ھي فقالوا امرأة عبد ﷲ بن مسعود فقال ائذنوا لھا فدخلت على النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقالت يا
رسول ﷲ اني سمعت منك مقالة فرجعت إلى بن مسعود فحدثته وأخذت حليا أتقرب به إلى ﷲ وإليك رجاء أن ال يجعلني ﷲ
من أھل النار فقال لي بن مسعود تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع فقلت حتى أستأذن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنھم له موضع ثم قالت يا رسول ﷲ أرأيت ما سمعت منك حين
وقفت علينا ما رأيت من نواقص عقول قط وال دين أذھب بقلوب ذوي األلباب منكن قالت يا رسول ﷲ فما نقصان ديننا
وعقولنا فقال أما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيضة التي تصيبكن تمكث إحداكن ما شاء ﷲ ان تمكث ال تصلي وال تصوم
فذاك من نقصان دينكن وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن فشھادتكن إنما شھادة المرأة نصف شھادة إسناده جيد من أجل
عمرو بن أبي عمرو  -وھو المدني مولى المطلب  -فحديثه ينحط عن رتبة الصحيح  .ووقع في حديثه ھذا من قول زينب "
اتقرب به إلى ﷲ ورسوله " ومرة " أتقرب به إلى ﷲ وإليك " وھذا لفظ منكر فإنه ال يجوز التقرب إلى غير ﷲ عز و جل
بشئ من القربات والطاعات
 - 8850حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إبراھيم بن إسحاق حدثنا بن المبارك عن يونس عن الزھري قال حدثني سعيد بن
المسيب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يقبض ﷲ األرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا
الملك أين ملوك األرض صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8851حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إبراھيم حدثنا بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن بن حجيرة عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان الحميم ليصب على رؤوسھم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما
في جوفه حتى يمرق من قدميه إسناده ضعيف لضعف دراج أبي السمح . ...قلت  :كذا قال األرناؤوط ودراج صدوق
436

متماسك إنما ضعفوه في روايته عن أبي الھيثم وھو ھنا يروي عن عبد الرحمن ابن حجيرة قاضي مصر وھو ابن حجيرة
األكبر ثقة ولذا صحح الحديث األلباني في الصحيحة  3470وحسنه في صحيح الترغيب 3679
 - 8852حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم حدثنا بن مبارك عن وھيب أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن
أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق
صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8853حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم ثنا بن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد سمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا
ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من احتبس فرسا في سبيل ﷲ إيمانا با وتصديقا لموعوده كان شبعه وريه
وبوله وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8854حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي
سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال
أخبارھا قالوا ﷲ ورسوله أعلم قال
وكذا يوم كذا وكذا قال فھو أخبارھا

حدثنا إبراھيم حدثنا بن مبارك عن سعد بن أبي أيوب حدثني يحيى بن أبي سليمان عن
قرأ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھذه اآلية } يومئذ تحدث أخبارھا { قال أتدرون ما
فإن أخبارھا أن تشھد على كل عبد وأمة بما عمل على ظھرھا أن تقول عملت على كذا
إسناده ضعيف

 - 8855حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم ثنا بن مبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن مولى المنبعث عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في األھل مثراة في المال
منسأة في أثره إسناده حسن
 - 8856حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن المبارك عن معمر عن ھمام عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوھا إلى الصالة صدقة صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8857حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم ثنا بن المبارك عن كثير بن زيد حدثني عمرو بن تميم عن أبيه أنه سمع أبا
ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أظلكم شھركم ھذا المحلوف رسول ﷲ ما مر بالمؤمنين شھر خير لھم منه
وال بالمنافقين شھر شر لھم منه ان ﷲ عز و جل ليكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله ويكتب أصره وشقاءه من قبل أن
يدخله وذلك ان المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة ويعد المنافق أتباع غفلة الناس واتباع عوراتھم فھو غنم للمؤمن يغتنمه
الفاجر إسناده ضعيف
 - 8858حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سريج ثنا حماد عن أبي المھزم قال سمعت أبا ھريرة يقول كنا مع رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربھن بسياطنا وعصينا فنقتلھن فسقط في أيدينا فقلنا ما
نصنع ونحن محرمون فسألنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ال بأس إسناده ضعيف جدا
 - 8859حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى ثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ثم لم يجدوا اال ان يستھموا عليه الستھموا عليه ولو
يعلمون ما في التھجير الستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوھما ولو حبوا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8860حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قال ال إله اال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير مائة مرة كانت
له عدل عشرة رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت
أحد أفضل مما جاء به اال امرؤ عمل } أكثر من ذلك ومن قال في يوم مائة مرة سبحان ﷲ وبحمده مائة مرة حطت خطاياه
وان كانت مثل زبد البحر إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 8861حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم بينما رجل يمشي وھو بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيھا فشرب ثم خرج فإذا كلب يلھث
يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ ھذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فمأل خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى
به فسقى الكلب فشكر ﷲ له فغفر له قالوا يا رسول ﷲ وان لنا في البھائم ألجرا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في كل
ذات كبد رطبة أجر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8862حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال أنبأنا بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا قام إلى الصالة رفع يديه مدا إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8863حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن نعيم بن عبد ﷲ عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على أنقاب المدينة مالئكة ال يدخلھا الدجال وال الطاعون إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8864حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ھل ترون قبلتي ھا ھنا فوﷲ ما يخفي علي خشوعكم وال ركوعكم اني ألراكم من وراء ظھري
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8865حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم خرج إلى المقابر فقال السالم عليكم دار قوم مؤمنين وأنا ان شاء ﷲ لكم الحقون إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 8866حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق أنبأنا مالك عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ضافه ضيف وھو كافر فأمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بشاة فحلبت فشرب الكافر حالبھا ثم أخرى فشربه ثم أخرى
فشربه حتى شرب حالب سبع شياه ثم انه أصبح فأسلم فأمر له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بشاة فشرب حالبھا ثم أمر
بأخرى فلم يستتمھا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 8867حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسحاق أنبأنا مالك عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة ان رجال من أسلم قال لما نمت
ھذه الليلة لدغتني عقرب فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات ﷲ التامات من شر ما
خلق لم يضرك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8868حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثني إسحاق أنبأنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كافل اليتيم له أو لغيره انا وھو كھاتين في الجنة إذا اتقى ﷲ وأشار مالك
بالسبابة والوسطى إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8869حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أنبأنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من صلى علي واحدة يصلي ﷲ عليه عشرة إسناده صحيح
 - 8870حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركھا كلھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8871حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد ﷲ عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8872حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد ﷲ عن حبيب يعني بن عبد الرحمن بن يسار عن حفص
بن عاصم عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري
على حوضي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8873حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد ﷲ عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدھا وال يعيرھا فإن عادت فليجلدھا وال يعيرھا فإن عادت فليجلدھا وال
يعيرھا فإن عادت في الرابعة فليبعھا ولو بحبل من شعر أو ضفير من شعر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8874حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد ﷲ عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل حرم على لساني ما بين البتي المدينة ثم جاء بنو فالن فقال ما أراكم اال قد خرجتم
من الحرم ثم نظر فقال بل أنتم فيه بل أنتم فيه قال أبي قال محمد بن عبيد ثم جاء بنو جارية وإنما ھم بنو حارثة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8875حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يزيد بن ھارون أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال وكان نازال على أبي ھريرة
بالمدينة قال فرأيته يصلي صالة ليست بالخفيفة وال بالطويلة قال إسماعيل نحوا من صالة قيس بن أبي حازم قال فقلت ألبي
ھريرة أھكذا كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي قال وما أنكرت من صالتي قال قلت خيرا أحببت ان أسألك قال فقلت
نعم أو أوجز صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8876حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو سعد الصاغاني محمد بن ميسر حدثنا محمد بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إنما اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال } وال الضالين { فقولوا
آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع ﷲ لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون صحيح
وھذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن ميسر الصاغاني لكنه متابع
 - 8877حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا محمد بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم لقد ھممت ان آمر فتياني فيجمعوا حطبا ثم آمر رجال يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عن الصالة
فأحرق عليھم بيوتھم وأيم ﷲ لو يعلم أحدھم ان له بشھودھا عرقا سمينا أو مرماتين لشھدھا ولو يعلمون ما فيھا ألتوھا ولو
حبوا صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي سعد
 - 8878حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو سعيد قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي سعد
 - 8879حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن بن ذكوان عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقتسم ورثتي دينارا ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي يعني عامل أرضه فھو
صدقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8880حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجزئ ولد والده إال أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8881حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن عطاء بن السائب عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعني قال ﷲ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منھما أدخلته جھنم صحيح
وھذا إسناد حسن رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن السائب
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 - 8882حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن األعمش عن ذكوان عن أبي ھريرة رفعه قال ال
يزني الزاني وھو مؤمن وال يسرق السارق حين يسرق وھو مؤمن وال يشرب الخمر حين يشرب وھو مؤمن والتوبة
معروضة بعد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8883حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن بن ذكوان عن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال المطل ظلم الغنى ومن اتبع على مليء فليتبع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8884حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن سلمة بن كھيل عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
جاء أعرابي يتقاضى النبي صلى ﷲ عليه و سلم بعيرا فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم التمسوا له مثل سن بعيره قال فالتمسوا
له فلم يجدوا اال فوق سن بعيره قال فأعطوه فوق بعيره فقال األعرابي أوفيتني أوفاك ﷲ فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان
خيركم خيركم قضاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8885حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تسحروا فإن في السحور بركة صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي
ليلى وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 8886حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان حدثني عبد الملك بن عمير حدثني من سمع أبا ھريرة يقول
رأيت النبي صلى ﷲ عليه و سلم صلى في نعليه صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف الرجل المبھم ھو زياد الحارثي أبو األوبر
 - 8887حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبردوا بالظھر فإن حرھا من فيح جھنم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8888حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصم عن رجل من بني عاصرة قال لمروان ھذا
أبو ھريرة على الباب قال ائذنوا له قال يا أبا ھريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أوشك الرجل ان يتمنى انه خر من الثريا وانه لم يتول أو يل شك أبو بكر من أمر الناس شيئا
قال وسمعته يقول ان ھالك العرب بيدي فتية من قريش قال قال مروان بئس وﷲ الفتية ھؤالء حسن والرجل المبھم من بني
غاضرة ھو يزيد بن بن شريك العامري
 - 8889حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أنبأنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن الوصال قال قيل يا رسول ﷲ انك تواصل قال اني لست مثلكم اني أظل عند ربي
يطعمني ويسقيني صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير عاصم
 - 8890حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أنبأنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال جاء
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إلى المسجد فرآھم عزين متفرقين قال فغضب غضبا شديدا ما رأيناه غضب غضبا أشد منه
قال وﷲ لقد ھممت ان آمر رجال يؤم الناس ثم أتتبع ھؤالء الذين يتخلفون عن الصالة في دورھم فاحرقھا عليھم وربما قال
دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المسجد صالة العشاء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8891حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود أنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله اال ﷲ فإذا قالوھا عصموا مني دماءھم وأموالھم اال من أمر حق
وحسابھم على ﷲ صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 8892حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود أنا أبو بكر عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول اثنان ھما كفر النياحة والطعن في النسب إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال
الشيخين غير أبي بكر فمن رجال البخاري
 - 8893حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يؤتي بالموت يوم القيامة كبشا أملح فيقال يا أھل الجنة تعرفون ھذا فيطلعون خائفين مشفقين
قال يقولون نعم قال ثم ينادي أھل النار تعرفون ھذا فيقولون نعم قال فيذبح ثم يقال خلود في الجنة وخلود في النار صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 8894حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة مثله اال انه
زاد فيه يؤتي به على الصراط فيذبح صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8895حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني أبو بكر بن عياش أنبأنا أبو حصين عن سالم بن أبي الجعد
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الصدقة ال تحل لغني وال لذي مرة سوى صحيح وھذا إسناد
رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 8896حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا زھير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المؤذن مؤتمن واإلمام ضامن اللھم ارشد األئمة واغفر للمؤذنين إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 8897حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن نافع بن
عباس مولى عقيلة بنت طلق الغفارية عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أحب ان يحلق حبيبه حلقة
من نار فليجعل له حلقة من ذھب ومن أحب ان يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذھب ومن أحب ان يسور حبيبه
سوارا من نار فليسوره سوارا من ذھب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بھا رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن محمد
انظر ما سبق برقم 8397
 - 8898حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بن عجالن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا دخل أھل الجنة الجنة وأھل النار النار نادى مناد يا أھل الجنة خلودا ال موت فيه ويا
أھل النار خلودا ال موت فيه إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجالن
 - 8899حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن الجالح أبي كثير عن المغيرة عن أبي بردة عن أبي
ھريرة ان ناسا أتوا النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقالوا انا نبعد في البحر وال نحمل من الماء اال اإلداوة واإلداوتين ألنا ال نجد
الصيد حتى نبعد أفنتوضأ بماء البحر قال نعم فإنه الحل ميتته الطھور ماؤه صحيح وإسناده مختلف فيه
 - 8900حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أول من يؤتي يوم القيامة فيقال ھذا أبوكم آدم فيقول يا رب لبيك وسعديك فيقول له ربنا اخرج
نصيب جھنم من ذريتك فيقول يا رب وكم فيقول من كل مائة تسعة وتسعين فقلنا يا رسول ﷲ أرأيت إذا أخذ منا من كل مائة
تسعة وتسعون فماذا يبقى منا قال ان أمتي في األمم كالشعرة البيضاء في الثور األسود صحيح وھذا إسناد قوي رجاله ثقات
رجال الشيخين غير عبد العزيز بن محمد فمن رجال مسلم
 - 8901حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سھيل بن مالك عن أبيه عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا استھل رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين
صحيح وھذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن محمد فمن رجال مسلم
441

 - 8902حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال تجعلوا بيوتكم مقابر وان البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله الشيطان صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8903حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يعني قال لنسوة من األنصار ال يموت إلحداكن ثالثة من الولد فتحتسبه اال دخلت الجنة فقالت امرأة منھن أو اثنان
يا رسول ﷲ قال أو اثنان صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8904وبھذا اإلسناد ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال على أنقاب المدينة مالئكة ال يدخلھا الطاعون وال الدجال
صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8905حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال أبي وبھذا اإلسناد ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا سافرتم في الخصيب
فأعطوا اإلبل حظھا من األرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقيھا وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق فإنھا طرق الدواب ومأوى
الھوام بالليل صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8906حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال ھجرة بعد ثالث صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8907قال أبي وبھذا اإلسناد ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقف على ناس جلوس فقال اال أخبركم بخيركم من شركم
قال فسكتوا فقال ذلك ثالث مرات فقال رجل يا نبي ﷲ أخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجي خيره ويؤمن شره
وشركم من ال يرجي خيره وال يؤمن شره صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8908حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي بھذا اإلسناد ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجتمع الكافر وقاتله في النار أبدا
إسناده قوي
 - 8909حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن الھاد عن محمد بن إبراھيم عن أبي
سلمة عن أبي ھريرة أنه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان العبد يتكلم بالكلمة يزل بھا في النار أبعد ما بين
المشرق والمغرب إسناده صحيح على شرط الشيخين
* قوله " عن أبي سلمة عن أبي ھريرة " تحريف صوابه " عن عيسى بن طلحة عن أبي ھريرة "
 - 8910حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قال ھذه النار جزء من مائة جزء من جھنم إسناده قوي وقد صح الحديث عن أبي ھريرة من طرق بلفظ " سبعين
جزءا "
 - 8911حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن بن الھاد عن محمد بن إبراھيم عن أبي
سلمة عن أبي ھريرة انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أرأيتم لو ان نھرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس
مرات ما تقولون ھل يبقى من درنه قالوا ال يبقى من درنه شيء قال ذاك مثل الصلوات الخمس يمحو ﷲ بھا الخطايا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8912حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد حدثنا بن الھاد فذكر مثله لم يقل سمع النبي صلى ﷲ عليه و
سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين

442

 - 8913حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال اإليمان أربعة وستون بابا أرفعھا وأعالھا قول ال إله اال ﷲ وأدناھا إماطة األذى عن
الطريق إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن غزية فمن رجال مسلم
 - 8914حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال للناس أحسنوا صالتكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم أمامي صحيح وھذا إسناد جيد
 - 8915حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث يعني بن سعد عن عقيل عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8916حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بن عجالن عن سعيد المقبري والقعقاع بن حكيم عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال سبق درھم درھمين قالوا وكيف ذلك يا رسول ﷲ قال كان لرجل درھمان فتصدق
أجودھما فانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه ألف درھم فتصدق بھا إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن
عجالن فقد روى له البخاري تعليقا ومسلم في الشواھد وھو صدوق ال بأس به
 - 8917حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ھريرة
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لن يزال على ھذا األمر عصابة على الحق ال يضرھم خالف من خالفھم حتى يأتيھم أمر
ﷲ عز و جل وھم على ذلك إسناده قوي
 - 8918حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن بن عجالن عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائھم وأموالھم
إسناده قوي
 - 8919وبھذا اإلسناد عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال على كل نفس من بني آدم كتب حظه من الزنا أدرك ذلك
ال محالة فالعين زناھا النظر واآلذان زناھا االستماع واليد زناھا البطش والرجل زناھا المشي واللسان زناه الكالم والقلب
يھوى ويتمنى ويصدق ذلك ويكذبه الفرج إسناده قوي
 - 8920وبھذا اإلسناد عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال يكون كنز أحدھم يوم القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتين يتبع
صاحبه وھو يتعوذ منه وال يزال يتبعه حتى يلقمه أصبعه إسناده قوي
 - 8921وبھذا اإلسناد ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال صحيح
وھذا إسناد قوي
 - 8922حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي قال أنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد
عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن المالمسة والمنابذة إسناده صحيح رجاله رجال
الشيخين غير محمد بن إدريس الشافعي اإلمام فقد علق له البخاري وروى له أصحاب السنن األربعة
 - 8923حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس انا مالك عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال الدينار بالدينار والدرھم بالدرھم ال فضل بينھما إسناده صحيح
 - 8924حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس انا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يبع بعضكم على بيع بعض وال يبع حاضر لباد وال تناجشوا وال تلقوا السلع إسناده صحيح
 - 8925وقال مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع إسناده صحيح
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 - 8926حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن لھيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن
أبي ھريرة ان خولة بنت يسار أتت النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقالت يا رسول ﷲ انه ليس لي اال ثوب واحد وأنا أحيض فيه
فكيف أصنع فقال إذا طھرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك الماء وال يضرك أثره حسن
 - 8927حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن لھيعة عن موسى بن وردان عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان المؤمن لينضي شياطينه كما ينضى أحدكم بعيره في السفر إسناده ضعيف  .ابن لھيعة سيء
الحفظ
* كذا قال األرناؤوط  -لم يعله إال بابن لھيعة  -مع أن رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لھيعة صالحة كما قرر األرناؤوط قبل ذلك
وانظر كالمه على الحديث اآلتي
 - 8928حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بن لھيعة عن يزيد بن أبي عمرو عن أبي سلمة عن أبيه عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان أصحاب الصور الذين يعملونھا يعذبون بھا يوم القيامة يقال لھم أحيوا ما
خلقتم صحيح وھذا إسناد حسن ألن قتيبة بن سعيد لم يكتب حديث ابن لھيعة إال من كتب عبد ﷲ بن وھب ثم يسمعه من ابن
لھيعة  .وابن وھب إنما سمع من ابن لھيعة قبل احتراق كتبه
 - 8929حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بن لھيعة عن الحرث بن يزيد عن ثابت بن الحرث عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اإليمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية أتاكم أھل اليمن فھم أرق أفئدة وألين
قلوبا والكفر قبل المشرق والفخر والخيالء في أھل الخيل واإلبل والفدادين أھل الوبر والسكينة في أھل الغنم صحيح وھذا
إسناد ضعيف ثابت بن الحارث ال يكاد يعرف
 - 8930حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا بن لھيعة عن أبي يونس عن أبي ھريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كأن الشمس تجري في وجھه وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كأنما األرض تطوى له انا لنجھد أنفسنا وانه لغير مكترث إسناده حسن
 - 8931حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا بن لھيعة عن أبي األسود عن يحيى بن النضر عن أبي ھريرة أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشھوات صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8932حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا بن لھيعة عن دراج عن بن حجيرة عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا إسناده ضعيف ابن لھيعة سيئ الحفظ ودراج أبو السمح ضعيف صاحب
مناكير
والحديث على ضعف إسناده فإن قوله " سافروا تصحوا " مخالف لقوله ) صلى ﷲ عليه و سلم ( " السفر قطعة من العذاب "
* كذا قال األرناؤوط  .ويمكن أن يقال إن رواية قتيبة عن ابن لھيعة صالحة كما تقدم  -انظر التعليق على حديث  - 8928أما
دراج فھو صدوق إنما ضعفوه في روايته عن أبي الھيثم وھو ھنا يرويه عن ابن حجيرة األكبر وھو ثقة
 - 8933حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي
ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قلب الشيخ شاب في حب اثنين طول الحياة وكثرة المال صحيح وھذا إسناد قوي
 - 8934حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن طحالء عن محصن بن
علي عن عوف بن الحرث عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد
الناس قد صلوا أعطاه ﷲ مثل أجر من صالھا أو حضرھا ال ينقص ذلك من أجورھم شيئا إسناده حسن
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 - 8935حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي طلحة عن أبي ھريرة أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه وال حرج عليه إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي طلحة فقد روى له أبو داود والنسائي في السنن وھو ثقة
 - 8936حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الھاشمي قال أنبأنا أبو زبيد عن األعمش عن أبي صالح عن أبي
ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين فأما اللبستان فإنه يلتحف في ثوبه ويخرج شقه أو
يحتبي بثوب واحد فيفضي بفرجه إلى السماء وأما البيعتان فالمالمسة ألق إلى والق إليك والق الحجر إسناده صحيح
 - 8937حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال أنبأنا أبو زبيد عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال
كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا مرت به جنازة سألھم عليه دين فإن قالوا نعم قال ترك وفاء فإن قالوا نعم صلى عليه
وإال قال صلوا على صاحبكم إسناده صحيح
 - 8938حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ﷲ بن عبد
الزھري وكان من القارة وھو حليف عن عمرو بن أبي عمرو عن بن عبد ﷲ بن حنطب عن أبي ھريرة أنھم كانوا يحملون
اللبن إلى بناء المسجد ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم معھم قال فاستقبلت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو عارض لبنة
على بطنه فظننت أنھا قد شقت عليه قلت ناولنيھا يا رسول ﷲ قال خذ غيرھا يا أبا ھريرة فإنه ال عيش إال عيش اآلخرة
إسناده ضعيف  .ابن عبد ﷲ بن حنطب  -واسمه عبد ﷲ  -لم يسمع من أبي ھريرة قال البخاري في التاريخ األوسط  :ال
يعرف للمطلب سماع من أبي ھريرة  .وقال أبو حاتم الرازي  :كما في المراسيل  :عن أبي ھريرة مرسل
والحديث ال يصح من جھة متنه ألنه ال يمكن أن يشھد أبو ھريرة بناء المسجد النبوي الذي تم بناؤه في السنة األولى للھجرة
وھو قد قدم المدينة فأسلم في السنة السابعة للھجرة
 - 8939حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجالن عن القعقاع
بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إنما بعثت ألتمم صالح األخالق صحيح
وھذا إسناد قوي رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عجالن فقد روى له مسلم متابعة وھو قوي الحديث
 - 8940حدثنا عبد حدثني أبي ثنا سعيد بن منصور وقتيبة قاال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرھك وأثرة
عليك وقال قتيبة الطاعة ولم يقل السمع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8941حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه
قال كنت عند بن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتال ھذه اآلية } قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما { إلى آخر اآلية فقال شيخ عنده
سمعت أبا ھريرة يقول ذكر عند النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال خبيث من الخبائث فقال بن عمر ان كان قاله رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم فھو كما قاله إسناده ضعيف لجھالة عيسى بن نميلة الفزاري وأبيه وإلبھام الراوي عن أبي ھريرة
 - 8942حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد ﷲ بن
الحسن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا سجد أحدكم فال يبرك كما
يبرك الجمل وليضع يديه ثم ركبتيه إسناده قوي لكن قال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة محمد بن عبد ﷲ بن حسن :
ال يتابع عليه وال أدري سمع من أبي الزناد أم ال  .كذا قال مع أن سماعه منه محتمل جدا فھو مدني وأبو الزناد مدني وقد
تعاصرا ما يزيد على أربعين عاما ) قاله األرناؤوط (
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 - 8943حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا رفأ إنسانا قال بارك ﷲ لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير
إسناده قوي رجاله رجال الصحيح
 - 8944حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال بارك ﷲ لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير
إسناده قوي رجاله رجال الصحيح
 - 8945حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن بحر قال ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة عن أبي رافع عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال لما خلق ﷲ عز و جل خلقه كتب غلبت أو سبقت رحمتي غضبي فھو عنده على
العرش إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن بحر فقد علق له البخاري روى له أبو داود والترمذي وھو
ثقة
 - 8946حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا علي بن بحر ثنا ھشام بن يوسف أنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال لكل نبي دعوة فأريد ان شاء ﷲ ان أختبئ دعوتي يوم القيامة شفاعة ألمتي إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن بحر
 - 8947حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا وھيب ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه
كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللھم رب السماوات السبع ورب األرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة
واإلنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء
وأنت الظاھر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 8948حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان قال ثنا وھيب حدثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ان أحدكم ليتصدق بالتمرة من الكسب الطيب فيضعھا في حقھا فيليھا ﷲ بيمينه ثم ما يبرح فيربيھا كأحسن ما يربي
أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم من الجبل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8949قال أبي وحدثنا أيضا يعني عفان عن خالد أظنه الواسطي بإسناده ومعناه اال انه قال فيقبلھا ﷲ عز و جل بيمينه
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8950حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت اني لم أخلق لھذا إنما خلقت للحراثة قال فآمنت
به أنا وأبو بكر وعمر قال وأخذ الذئب شاة فتبعھا الراعي فقال الذئب من لھا يوم السبع يوم ال راعي لھا غيري قال فآمنت به
أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما ھما يومئذ في القوم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8951حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ائتوا الصالة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8952حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إنائه ثالث مرات فإنه ال يدري أين باتت يده فقال قيس
األشجعي يا أبا ھريرة فكيف إذا جاء مھراسكم قال أعوذ با من شرك يا قيس صحيح وھذا إسناد حسن

446

 - 8953حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ائتوا الصالة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم مكرر
 ) 8951إسناده صحيح على شرط الشيخين (
 - 8954حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا نودي للصالة فال تأتوھا تسعون ولكن امشوا مشيا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فاقضوا صحيح وھذا
إسناد ضعيف إلرساله ولم يروه أحد متصال من جھة الحسن البصري لكن جاء من طرق أخرى صحيحة
 - 8955حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
مثل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8956حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال لقيت النبي
صلى ﷲ عليه و سلم وأنا جنب فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وھو قاعد فقال أين كنت فقلت
لقيتني وأنا جنب فكرھت ان اجلس إليك وأنا جنب فانطلقت فاغتسلت قال سبحان ﷲ ان المؤمن ال ينجس إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 8957حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن جحادة يحدث عن أبي حازم عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه نھى عن كسب االماء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8958حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد ﷲ بن نمير عن األعمش قال حدثت عن أبي صالح وال أراني اال قد سمعته عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللھم ارشد األئمة واغفر للمؤذنين إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 8959حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا أبو جعفر يعني الرازي عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس صحيح
 - 8960حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ان عز و جل مالئكة سيارة فضال يبتغون مجالس الذكر وإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معھم فحضن بعضھم بعضا
بأجنحتھم حتى يملؤا ما بينھم وبين سماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا أو صعدوا إلى السماء قال فيسألھم ﷲ عز و جل وھو أعلم
من أين جئتم فيقولون جئناك من عند عباد لك في األرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويھللونك ويسألونك قال وماذا
يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وھل رأوا جنتي قالوا ال أي رب قال فكيف لو قد رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال مم
يستجيروني قالوا من نارك يا رب قال وھل رأوا ناري قالوا ال قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لھم وأعطيتھم ما سألوا
وأجرتھم مما استجاروا قال فيقولون رب فيھم فالن عبد خطاء إنما مر فجلس معھم قال فيقول قد غفرت لھم ھم القوم ال يشقى
بھم جليسھم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8961حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن وغيره عن أبي ھريرة قال وال
أعلمه اال عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال رأى عيسى عليه السالم رجال يسرق فقال له يا فالن أسرقت قال ال وﷲ ما
سرقت قال آمنت با وكذبت بصري صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 8962حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن األغر أبي مسلم قال أشھد على أبي ھريرة
وأبي سعيد أنھما شھدا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان ﷲ يمھل حتى يذھب ثلث الليل ثم يھبط فيقول ھل من
داع فيستجاب له ھل من مستغفر فيغفر له وقال عفان وكان أبو عوانة حدثنا بأحاديث عن أبي إسحاق ثم بلغني بعد انه قال
سمعتھا من إسرائيل وأحسب ھذا الحديث فيھا إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 8963حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار رجل من األنصار قال سمعت
محمد بن كعب القرظي يحدث انه سمع أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان الرحم شجنة من
الرحمن تقول يا رب اني قطعت يا رب إني أسيء الي يا رب إني ظلمت يا رب يا رب قال فيجيبھا أما ترضين أن أصل من
وصلك وأقطع من قطعك صحيح وھذا إسناده ضعيف لجھالة محمد بن عبد الجبار
 - 8964حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا محمد بن المنكدر عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال إذا كان أحدكم جالسا في الشمس فقلصت عنه فليتحول من مجلسه حسن لغيره وھذا إسناد منقطع
 - 8965حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب بن خالد البصري قال ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ما من صاحب كنز ال يؤدي زكاته اال جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى عليه صفائح في نار جھنم
فيكوى بھا جبينه وجنبه وظھره حتى يحكم ﷲ بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله أما
إلى الجنة واما إلى النار وما من صاحب إبل ال يؤدي زكاتھا اال جيء به يوم القيامة وبإبله كأوفر ما كانت عليه فيبطح لھا
بقاع قرقر كلما مضى أخراھا رد عليه أوالھا حتى يحكم ﷲ بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم
يرى سبيله أما إلى الجنة واما إلى النار وما من صاحب غنم ال يؤدي زكاتھا اال جيء به وبغنمه يوم القيامة كأوفر ما كانت
فيبطح لھا بقاع قرقر فتطؤه بأظالفھا وتنطحه بقرونھا كلما مضت أخراھا ردت عليه أوالھا حتى يحكم ﷲ بين عباده في يوم
كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله أما إلى الجنة واما إلى النار قيل يا رسول ﷲ فالخيل قال الخيل معقود
بنواصيھا الخير إلى يوم القيامة والخيل ثالثة وھي لرجل أجر وھي لرجل ستر وھي على رجل وزر فأما الذي ھي له أجر
الذي يتخذھا ويحبسھا في سبيل ﷲ فما غيبت في بطونھا فھو له أجر وان استنت منه شرفا أو شرفين كان له في كل خطوة
خطاھا أجر ولو عرض له نھر فسقاھا منه كان له بكل قطرة غيبته في بطونھا أجر حتى ذكر األجر في أرواثھا وأبوالھا وأما
الذي ھي له ستر فرجل يتخذھا تعففا وتجمال وتكرما وال ينسى حقھا في ظھورھا وبطونھا في عسرھا ويسرھا واما الذي ھي
عليه وزر فرجل يتخذھا أشرا وبطرا ورئاء الناس وبذخا عليه قيل يا رسول ﷲ فالحمر قال ما أنزل علي فيھا شيء إال ھذه
اآلية الجامعة الفاذة } فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره { إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8966حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم نحو ھذا الكالم كله إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8967حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا ھمام ثنا قتادة قال حدث بن عمر الفداني قال عفان بھذا الحديث
صحيح وھذا اإلسناد ضعيف
 - 8968حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال ثنا عمارة بن القعقاع ثنا أبو زرعة واسمه
ھرم بن عمرو بن جرير انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انتدب ﷲ لمن خرج في سبيله ال
يخرجه اال جھاد في سبيل ﷲ وإيمانا بي وتصديقا برسلي انه على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه
نائال ما نال من أجر أو غنيمة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8969قال وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما من مكلوم يكلم في سبيل ﷲ اال جاء يوم القيامة كھيئته يوم كلم وكلمة
يدمي اللون لون دم والريح ريح مسك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8970وبإسناده قال وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده لوال أن أشق على أمتي ما قعدت خالف سرية
تغدو في سبيل ﷲ عز و جل ولكن ال أجد ما أحملھم وال يجدون سعة فيتبعوني وال تطيب أنفسھم أن يتخلفوا بعدي إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 8971قال وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل ﷲ فاقتل ثم أغزو فاقتل ثم
أغزو فاقتل إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 8972حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حماد أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال أمرت بقرية تأكل القرى وتنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 8973حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا عبد الرحمن بن إبراھيم حدثنا العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم انه قيل له ما الغيبة يا رسول ﷲ قال ذكرك أخاك بما يكره قال أفرأيت ان كان في أخي ما أقول أي
رسول ﷲ قال ان كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بھته صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8974حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد ثنا ليث عن أبي عثمان أن أبا ھريرة كان في سفر فلما نزلوا أرسلوا إليه
وھو يصلي ليطعم فقال للرسل اني صائم فلما وضع الطعام وكادوا يفرغون جاء فجعل يأكل فنظر القوم إلى رسولھم فقال ما
تنظرون قد أخبرني انه صائم فقال أبو ھريرة صدق اني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول صوم شھر الصبر
وثالثة أيام من كل شھر صوم الدھر فقد صمت ثالثة أيام من كل شھر وأنا مفطر في تخفيف ﷲ وصائم في تضعيف ﷲ عز و
جل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 8975حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم في قول لوط } لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد { قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يأوي إلى
ركن شديد إلى ربه عز و جل قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم فما بعث بعده نبي اال في ثروة من قومه إسناده حسن  .وقد
صح الحديث من طرق عن أبي ھريرة ليس فيھا " فما بعث بعده نبي اال في ثروة من قومه "
 - 8976حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان رضيت فلھا رضاھا وان كرھت فال جواز عليھا يعني اليتيمة إسناده حسن
 - 8977حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا مھدي بن ميمون ثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن شيخ من أھل البصرة
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم يرويه عن ربه عز و جل قال ما من عبد مسلم يموت يشھد له ثالثة أبيات من
جيرانه األدنين بخير اال قال ﷲ عز و جل قد قبلت شھادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم إسناده ضعيف وله شاھد
عن أنس يأتي  242 / 3فيه مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ لكن حديثه حسن في الشواھد
 - 8978حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وھيب حدثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يوم خيبر ألدفعن الراية إلى رجل يحب ﷲ ورسوله يفتح ﷲ عليه قال فقال عمر فما أحببت االمارة قبل يومئذ
فتطاولت لھا واستشرفت رجاء أن يدفعھا إلي فلما كان الغد دعا عليا عليه السالم فدفعھا إليه فقال قاتل وال تلتفت حتى يفتح
عليك فسار قريبا ثم نادى يا رسول ﷲ عالم أقاتل قال حتى يشھدوا أن ال إله اال ﷲ وان محمدا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءھم وأموالھم اال بحقھا وحسابھم على ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8979حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد أنا أيوب عن أبي قالبة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يبشر أصحابه قد جاءكم شھر رمضان شھر مبارك افترض ﷲ عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه
أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شھر من حرم خيرھا فقد حرم صحيح وھذا سند رجاله ثقات
 - 8980حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا وھيب ثنا أيوب بھذا اإلسناد مثله صحيح
 - 8981حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال سبق اال في خف أو حافر صحيح
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 - 8982حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنبأنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يتعبد في صومعته فأتته أمه ذات يوم فنادته فقالت أي جريج أي بني
أشرف علي أكلمك أنا أمك أشرف علي قال أي رب صالتي وأمي فأقبل على صالته ثم عادت فنادته مرارا فقالت أي جريج
أي بني أشرف علي فقال أي رب صالتي وأمي فأقبل على صالته فقالت اللھم ال تمته حتى تريه المومسة وكانت راعية ترعى
غنما ألھلھا ثم تأوي إلى ظل صومعته فأصابت فاحشة فأخذت فحملت وكان من زنى منھم قتل قالوا ممن قالت من جريج
صاحب الصومعة فجاؤوا بالفؤوس والمرور فقالوا أي جريج أي مراء ثم قالوا انزل فأبى وأقبل على صالته يصلي فاخذوا في
ھدم صومعته فلما رأى ذلك نزل فجعلوا في عنقه وعنقھا حبال وجعلوا يطوفون بھما في الناس فوضع أصبعه على بطنھا فقال
أي غالم من أبوك قال أبي فالن راعي الضأن فقبلوه وقالوا ان شئت بنينا لك الصومعة من ذھب وفضة قال أعيدوھا كما
كانت إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 8983حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أفلس الرجل فوجد غريمه متاعه عند المفلس بعينه فھو أحق به إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 8984حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد ﷲ قال حدثنا معاذ بن ھشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خالس بن عمرو عن
أبي رافع يعني الصائغ عن أبي ھريرة أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال للمؤمن زوجتان يرى مخ ساقيھما من فوق
ثيابھما إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 8985حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا علي قال حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن
أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من اطلع في بيت قوم بغير آذنھم ففقؤا عينه فال دية له وال قصاص إسناده
صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري
 - 8986حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تصحب المالئكة رفقة فيھا جرس إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال
الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري
 - 8987حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي قال حدثنا أبو صفوان قال أخبرني يونس عن بن شھاب قال أخبرني سعيد بن
المسيب انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم للمدينة لتتركنھا على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني
السباع والطير إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري
 - 8988حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال حدثني من سمع أبا ھريرة يقول
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ليرتقين جبار من جبابرة بني أمية على منبري ھذا إسناده ضعيف لضعف علي
بن زيد بن جدعان ولجھالة الراوي عن أبي ھريرة  .وھذا الحديث تفرد به أحمد فيما نعلم
 - 8989حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال حماد وثابت عن الحسن عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من صام رمضان إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه أحمد بإسنادين األول حسن والثاني مرسل ضعيف  .ثم زيادة " وما تأخر "
شاذة تفرد بھا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو
 - 8990حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز حدثنا حماد عن محمد يعني بن زياد عن أبي ھريرة قال سمعت أبا القاسم صلى
ﷲ عليه و سلم يقول والذي نفسي بيده ان منكم من أحد يدخله عمله الجنة قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال أن
يتغمدني ﷲ منه برحمة وفضل ووضع يده على رأسه إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 8991حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز حدثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال الولد للفراش وللعاھر الحجر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8992حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز ثنا حماد عن محمد عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يقول ال ينظر ﷲ إلى الذي يجر إزاره بطرا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8993حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز حدثنا حماد عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 8994حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال من اشترى شاة مصراة فھو بالخيار ان شاء ردھا وصاعا من تمر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 8995حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز وعفان قاال حدثنا ھمام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يسرق حين يسرق وھو مؤمن وال يزني حين يزني وھو مؤمن وال يشرب الخمر حين يشربھا
وھو مؤمن وال يغل حين يغل وھو مؤمن وال ينتھب حين ينتھب وھو مؤمن وقال عطاء وال ينتھب نھبة ذات شرف وھو
مؤمن قال بھز فقيل له قال انه ينتزع منه اإليمان فإن تاب تاب ﷲ عليه وقال عفان في حديثه قال قتادة وفي حديث عطاء نھبة
ذات شرف وھو مؤمن إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة عطاء بن أبي رباح أما الحسن البصري فلم يسمع من أبي
ھريرة
 - 8996حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراھيم قال ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد ﷲ رجال بعفو اال عزا وما تواضع أحد
اال رفعه ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8997وبھذا اإلسناد واللفظ عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قيل له ما الغيبة يا رسول ﷲ قال ذكرك أخاك بما يكره
قال أفرأيت ان كان في أخي ما أقول أي رسول ﷲ قال ان كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بھته
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 8998حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم انه سمع أبا سلمة يحدث عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى الظھر ركعتين ثم سلم قالوا قصرت الصالة قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد
سجدتين بعد ما سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 8999حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز حدثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ائتوا الصالة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9000حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز حدثنا شعبة قال حدثني سعد بن إبراھيم عن األغر عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من المساجد اال الكعبة إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9001حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفي يحدث عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا باتت المرأة ھاجرة فراش زوجھا لعنتھا المالئكة حتى ترجع إسناده صحيح على
شرط الشيخين
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 - 9002حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت عمارة بن عمير عن
أبي المطوس عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة
رخصھا ﷲ له فلن يقبل منه الدھر كله إسناده ضعيف
 - 9003حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا يعلي بن عطاء عن أبي علقمة وقال أبو عوانة
األنصاري عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أطاعني فقد أطاع ﷲ ومن عصاني فقد عصى ﷲ ومن
أطاع األمير فقد أطاعني ومن عصى األمير فقد عصاني واألمير مجن فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع ﷲ
لمن حمده فقولوا اللھم ربنا لك الحمد فإنه إذا وافق ذلك قول المالئكة غفر لكم وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 9004حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن أن أبا ھريرة
حدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن صلى عليھا وتبعھا فله قيراطان فقال له
عبد ﷲ بن عمر انظر ما تحدث يا أبا ھريرة فإنك تكثر الحديث عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأخذ بيده فذھب به إلى
عائشة فصدقت أبا ھريرة فقال أبو ھريرة وﷲ يا أبا عبد الرحمن ما كان يشغلني عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الصفق
في األسواق ما كان يھمني من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اال كلمة يعلمنيھا أو لقمة يلقمنيھا إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 9005حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز ثنا شعبة عن زيد بن عمير عن مولى لقريش عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أنه نھى عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض وان يصلي الرجل حتى يحتزم
حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة الراوي عن أبي ھريرة
 - 9006حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا بھز حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران عن أبي ھريرة أن رجال شكا إلى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قسوة قلبه فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين إسناده ضعيف النقطاعه
 - 9007حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من أخذ من األرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين صحيح وھذا إسناد حسن  .عمر بن
أبي سلمة حسن الحديث في المتابعات ضعيف عند التفرد
 - 9008حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ھن أيام طعم قال أبو عوانة يعني أيام التشريق صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 9009وبھذا اإلسناد قال قيل يا رسول ﷲ ما الطيرة قال ال طائر ثالث مرات وقال خير الفال الكلمة الطيبة صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 9010حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا سمع أحدكم اإلقامة فليأت عليه السكينة فما أدرك فليصل وما فاته فليتم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9011وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعن ﷲ الراشي والمرتشي في الحكم صحيح لغيره وھذا
إسناد حسن
 - 9012وبھذا اإلسناد عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا تمنى أحدكم فلينظر ما الذي يتمنى فإنه ال يدري ما الذي يكتب
له من أمنيته إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة عند التفرد
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 - 9013وبھذا اإلسناد عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان أحدا ھذا جبل يحبنا ونحبه قال أبي فيھا كلھا في ھذه األربعة
قال حدثنا عمر بن أبي سلمة صحيح لغيره وھذا إسناد حسن  .عمر بن أبي سلمة حسن الحديث في المتابعات
 - 9014حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خذوا من الشوارب واعفوا اللحى صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9015وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يزالون يسألون حتى يقال ھذا ﷲ خلقنا فمن خلق ﷲ عز و
جل قال فقال أبو ھريرة فوﷲ اني لجالس يوما إذ قال لي رجل من أھل العراق ھذا ﷲ خلقنا فمن خلق ﷲ عز و جل قال أبو
ھريرة فجعلت أصبعي في أذني ثم صحت فقلت صدق ﷲ ورسوله ﷲ الواحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9016وبھذا اإلسناد أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل يغار ومن غيرة ﷲ أن يأتي المؤمن ما حرم
عليه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9017حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا استجمر أحدكم فليوتر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9018حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أبق العبد وقال مرة إذا سرق فبعه ولو بنش والنش نصف األوقية إسناده ضعيف  .عمر بن أبي
سلمة ضعيف فيما يتفرد به
 - 9019حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لعن ﷲ الراشي والمرتشي في الحكم صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 9020حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ثالث كلھن حق على كل مسلم عيادة المريض وشھود الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد ﷲ عز و
جل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9021حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سليمان األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال أكثر عذاب القبر في البول إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9022حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا الربيع بن مسلم حدثنا محمد بن زياد عن أبي ھريرة أن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال يشكر ﷲ من ال يشكر الناس إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع
بن مسلم فمن رجال مسلم
 - 9023حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعد بن إبراھيم عن
عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قريش واألنصار وأسلم وغفار ومزينة وجھينة
وأشجع موالي ليس لھم دون ﷲ وال رسوله مولى صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9024حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا حماد يعني بن سلمة قال أخبرنا ثمامة بن عبد ﷲ بن أنس وقال عفان مرة
قال زعم ذاك ثمامة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وعن حبيب بن الشھيد عن محمد بن سيرين عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء واآلخر دواء وقال
عفان مرة فإن أحد جناحيه صحيح وله إسنادان  :األول رجاله ثقات رجال الصحيح إال أنه منقطع فإن ثمامة لم يسمع من أبي
ھريرة والثاني سند صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
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 - 9025حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد ثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان إنسانا كان يقم
المسجد أسود مات أو ماتت ففقدھا النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ما فعل اإلنسان الذي كان يقم المسجد قال فقيل له مات قال
فھال آذنتموني به فقالوا انه كان ليال قال فدلوني على قبرھا قال فأتى القبر فصلى عليھا قال ثابت عند ذاك أو في حديث آخر
ان ھذه القبور مملوءة ظلمة على أھلھا وان ﷲ عز و جل ينورھا بصالتي عليھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9026حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خليفة بن غالب الليثي قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن
أبي ھريرة أن رجال أتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو عنده فسأله فقال يا نبي ﷲ أي األعمال أفضل قال اإليمان با
والجھاد في سبيل ﷲ قال فإن لم أستطع ذاك قال فأي الرقاب أعظم أجرا قال أغالھا ثمنا وأنفسھا عند أھلھا قال فإن لم أستطع
قال فتعين ضائعا أو تصنع ألخرق قال فإن لم أستطع ذاك قال فاحبس نفسك عن الشر فإنھا صدقة حسنة تصدقت بھا على
نفسك إسناده حسن
 - 9027حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وھيب حدثنا عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاھة اال رفعت عنھم أو خفت حسن
 - 9028حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وھيب حدثنا سھيل عن رجل عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم سمع صوتا فأعجبه فقال قد أخذنا فألك من فيك إسناده ضعيف إلبھام الراوي عن أبي ھريرة
 - 9029حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ھمام حدثنا قتادة أن عبد الرحمن مولى أم برئن حدث عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كتب ﷲ الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا وھدانا ﷲ لھا فالناس لنا فيھا تبع فلليھود غدا
وللنصارى بعد غد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9030حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وھيب حدثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير سھيل بن ذكوان السمان فمن رجال مسلم
 - 9031وبھذا اإلسناد عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 9032وبھذا اإلسناد ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أخذ شبرا من األرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 9033وبھذا اإلسناد ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يستر عبد عبدا في الدنيا اال ستره ﷲ يوم القيامة إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 9034وبھذا اإلسناد عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ويل لألعقاب من النار يوم القيامة قال فيھا كلھا حدثنا سھيل ھكذا
قالھا أبي إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9035حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة ووھيب قاال حدثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فھو أحق به إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9036حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وھيب حدثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ألن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إليه خير من أن يطأ على قبر رجل مسلم إسناده صحيح على
شرط مسلم
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 - 9037وبھذا اإلسناد ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يده وصلى إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 9038وبھذا اإلسناد ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم أكل تور أقط فتوضأ منه وصلى إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9039وبھذا اإلسناد ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تباغضوا وال تدابروا وال تنافروا وكونوا عباد ﷲ إخوانا إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 9040وبھذا اإلسناد عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر ﷲ إال كأنما تفرقوا عن جيفة
حمار وكان ذلك المجلس عليھم حسرة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9041وبھذا اإلسناد عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال تفتح أبواب السماء كل يوم اثنين وخميس فيغفر ذلك اليوم لكل عبد
ال يشرك با شيئا اال امرأ كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا ھذين حتى يصطلحا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9042حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراھيم قال حدثنا العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9043وبھذا اإلسناد عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9044حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الرحمن بن إبراھيم القاص قال ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من داء اال في الحبة السوداء منه شفاء اال السام صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9045حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا عبد ﷲ بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليھما جبتان من حديد قد اضطرت أيديھما إلى تراقيھما فكلما ھم المتصدق
بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما ھم البخيل بصدقة انقبضت عليه كل حلقة منھا إلى صاحبتھا وتقلصت عليه قال
فسمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعني يقول فيجھد ان يوسعھا فال تتسع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9046حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل عن أبي صالح السمان عن أبي ھريرة
قال قالوا يا رسول ﷲ أنرى ربنا عز و جل يوم القيامة قال ھل ترون الشمس بنصف النھار ليس في السماء سحابة قالوا نعم
قال ھل ترون القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابة قالوا نعم قال فوالذي نفسي بيده لترون ﷲ عز و جل وال تضارون في
رؤيته كما ال تضارون في رؤيتھما إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مصعب بن محمد
 - 9047حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سليمان األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان أكثر عذاب القبر من البول إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9048حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال انا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم في قوله عز و جل } فاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن أيديھن { فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
لو كنت أنا ألسرعت اإلجابة وما ابتغيت العذر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9049حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر وحسن قاال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين ويحيى بن إسحاق ثنا
أبو بكر بن عياش ثنا أبو حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تحل
الصدقة لغني وال لذي مرة سوى صحيح
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 - 9050حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غني النفس إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 9051حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن مجاھد عن أبي ھريرة قال أتى جبريل
عليه السالم النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال اني جئت البارحة فلم يمنعني أن أدخل عليك اال انه كان في البيت صورة أو كلب
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9052حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا جرير بن حازم قال سمعت محمد بن سيرين قال أخبرني أبو ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة وال ينجيه من النار اال برحمة من ﷲ وفضل قال
قالوا يا رسول ﷲ وال أنت قال وال أنا اال أن يتغمدني ﷲ منه برحمة قال وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بيده يقبضھا
ويبسطھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9053حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا جرير بن حازم قال ثنا جرير بن يزيد عمي قال كنت جالسا مع سالم
بن عبد ﷲ على باب المدينة فمر شاب من قريش كأنه مسترخي اإلزار قال ارفع إزارك فجعل يعتذر فقال انه استرخي وانه
من كتان فلما مضى قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول بينما رجل يمشي في حلة له معجب
بنفسه إذ خسف ﷲ به األرض فھو يتجلجل فيھا إلى يوم القيامة إسناده حسن
 - 9054حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا داود أبو المنذر عن ليث عن مجاھد عن أبي ھريرة قال ما ھجرت
اال وجدت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يصلي قال فصلى ثم قال أشكنب درد قال قلت ال قال قم فصل فإن في الصالة شفاء
إسناده ضعيف
* اشكنب درد  :كذا في األصول  . .وفي قاموس الفارسية للدكتور عبد النعيم محمد حسنين  :شكم البطن ويسمى أيضا اشكم
أي  :تشتكي بطنك
* قوله " ال "  :كذا في نسخ المسند  .والجادة أن يقول " نعم " وھو الموافق لسياق الحديث ومصادر التخريج
 - 9055حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال ثنا حماد عن أبي المھزم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ليدعن أھل المدينة المدينة وھي خير ما يكون مرطبة مونعة فقيل من يأكلھا قال الطير والسباع صحيح وھذا
إسناد ضعيف لضعف أبي المھزم وباقي رجال اإلسناد رجال الصحيح
 - 9056حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال ثنا سفيان عن رجل عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھذه صدقة قومي وھم أشد الناس على الدجال يعني بني تميم قال أبو ھريرة ما كان قوم من األحياء
أبغض إلى منھم فأحببتھم منذ سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ھذا صحيح وھذا إسناد ضعيف إلبھام الراوي عن
أبي زرعة
 - 9057حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نعما للمملوك إذا أدى حق ﷲ وحق مواليه قال كعب صدق ﷲ ورسوله ال حساب عليه وال على
مؤمن مزھد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9058حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود ثنا إسرائيل عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم اللھم فإنما أنا بشر فأيما مسلم لعنته أو آذيته فاجعلھا له زكاة وقربه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9059قال عبد ﷲ قال أبي حدثناه بن نمير قال انا األعمش انه قال زكاة ورحمة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9060حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق قال انا بن لھيعة عن دراج أبي السمح عن أبي حجيرة عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اال والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا
إسناده ضعيف ابن لھيعة سيئ الحفظ
 - 9061حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا بن لھيعة عن أبي يونس عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع قوم دينھم بعرض
من الدنيا قليل المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على الشوك قال حسن في حديثه خبط الشوكة صحيح دون
قوله " المتمسك يومئذ بدينه  . .الخ " فحسن لغيره وھذا إسناد ضعيف ابن لھيعة سيء الحفظ
 - 9062حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال انا بن لھيعة عن أبي يونس عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم اللھم اني اتخذ عندك عھدا لن تخلفنيه إنما أنا بشر فأيما عبد جلدته أو شتمته أو سببته فاجعلھا له صالة وقربة صحيح
وھذا إسناد ضعيف ابن لھيعة سيء الحفظ
 - 9063حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق انا بن لھيعة عن أبي يونس وحسن قال حدثنا بن لھيعة قال ثنا أبو
يونس عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع الليل المظلم يصبح
الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع قوم دينھم بعرض من الدنيا قليل المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على
الشوك قال حسن في حديثه خبط الشوك صحيح
 - 9064حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا بن لھيعة قال ثنا أبو يونس عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم المكثرون ھم األقلون يوم القيامة اال من قال بالمال ھكذا وھكذا وھكذا قال يحيى وقليل ما ھم قال حسن
وأشار بين عينيه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه صحيح وھذا إسناد ضعيف ابن لھيعة سيء الحفظ
 - 9065حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا بن لھيعة ثنا أبو يونس عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ان ﷲ عز و جل قال انا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خيرا فله وان ظن شرا فله صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف
ابن لھيعة
 - 9066حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال انا بن لھيعة عن يزيد بن عمرو قال سمعت أبا سلمة بن عبد
الرحمن يقول سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل ومن أظلم ممن أراد ان يخلق
مثل خلقي فليخلق ذرة أو حبة وقال يحيى مرة سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ومن صحيح وھذا إسناد ضعيف
لضعف ابن لھيعة
 - 9067حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال ثنا الحسن يعني بن صالح عن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته إسناده ضعيف
 - 9068حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق انا بن لھيعة عن الحرث بن يزيد عن أبي علقمة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الناس معادن خيارھم في الجاھلية خيارھم في اإلسالم إذا فقھوا في الدين صحيح وھذا
إسناد ضعيف لضعف ابن لھيعة
 - 9069حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن محمد بياع المالء عن أبيه عن أبي ھريرة قال لما نزلت
} ثلة من األولين وقليل من اآلخرين { شق ذلك على المسلمين فنزلت } ثلة من األولين وثلة من اآلخرين { فقال أنتم ثلث أھل
الجنة بل أنتم نصف أھل الجنة وتقاسمونھم النصف الباقي حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
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 - 9070حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال جاء
رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ نبئني بأحق الناس مني صحبة فقال نعم وﷲ لتنبأن قال من قال
أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9071حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة رفع
الحديث قال ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة صحيح وھذا إسناد ضعيف من أجل
شريك النخعي
 - 9072حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود ثنا شريك عن بن عمير يعني عبد الملك عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال على المنبر أشعر بيت قالته العرب
) أال كل شيء ما خال ﷲ باطل ( ...
وكاد أمية بن أبي الصلت ان يسلم صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 9073حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود ثنا شريك عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة يرفعه قال ال تدخلون الجنة
حتى تؤمنوا وال تؤمنون حتى تحابوا اال أدلكم على رأس ذلك أو مالك ذلك أفشوا السالم بينكم وربما قال شريك أال أدلكم على
شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم صحيح
 - 9074قال عبد ﷲ قال أبي وحدثناه بن نمير عن األعمش معناه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9075حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود ثنا شريك عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا صحيح
 - 9076حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود ثنا شريك عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال من يكلم في سبيل ﷲ وﷲ أعلم بمن يكلم في سبيله يأتي الجرح لونه لون دم وريحه ريح المسك صحيح
 - 9077حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود ثنا شريك عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة رفعه نھى عن المحاقلة وھو اشتراء
الزرع وھو في سنبله بالحنطة ونھى عن المزابنة وھو شراء الثمار بالتمر صحيح
 - 9078حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة رفعه قال ال تصحب
المالئكة رفقة فيھا جرس صحيح
 - 9079حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أبو عبد الرحمن ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال يبعث الناس وربما قال شريك يحشر الناس على نياتھم صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف
شريك وليث
 - 9080حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد في تفسير شيبان عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان نبي ﷲ موسى عليه السالم منه الحياء والستر وكان
يستتر إذا اغتسل فطعنوا فيه بعورة قال فبينما نبي ﷲ موسى عليه السالم يغتسل يوما وضع ثيابه على صخرة فانطلقت
الصخرة بثيابه فاتبعھا نبي ﷲ ضربا بعصاه وھو يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى انتھى به إلى مأل من بني إسرائيل
وتوسطھم فقامت وأخذ نبي ﷲ ثيابه فنظروا فإذا أحسن الناس خلقا وأعدلھم صورة فقالت بنو إسرائيل قاتل ﷲ أفاكي بني
إسرائيل فكانت براءته التي برأه ﷲ عز و جل بھا صحيح وھذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين
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 - 9081حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا شيبان عن منصور عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال وأحسبه ذكره عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال ھجرة فوق ثالث فمن ھجر أخاه فوق ثالث فمات دخل النار رجاله ثقات رجال الشيخين لكن
منصور بن المعتمر شك في رفعه ھنا وأخرجه مرفوعا من غير شك أبو داود  4914وسيأتي في المسند من طريق شعبة عن
منصور به  .وقال شعبة فيه  :رفعه مرة  -يعني منصور بن المعتمر  -ثم لم يرفعه بعد
فالصحيح من الحديث مرفوعا ھو قوله " ال ھجرة فوق ثالث " فقط أما قوله " فمن ھجر أخاه فوق ثالث فمان دخل النار " فلم
يصح في األحاديث المرفوعة ا  .ھـ
 - 9082حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا سفيان عن عبيد ﷲ بن أبي يزيد عمن سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال ترقدن جنبا حتى تتوضأ صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة الراوي عن أبي ھريرة
 - 9083حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا جرير عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه كان يقول
تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9084حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا جرير عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لقي
آدم موسى فقال أنت آدم الذي خلقك ﷲ بيده وأسكنك جنته واسجد لك مالئكته ثم صنعت ما صنعت فقال آدم لموسى أنت الذي
كلمك ﷲ وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فھل تجده مكتوبا علي قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى عليھما السالم
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9085حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسين ثنا المسعودي عن داود أبي يزيد عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال أكثر ما يلج به اإلنسان النار األجوفان الفم والفرج وأكثر ما يلج به اإلنسان الجنة تقوى ﷲ عز و جل وحسن
الخلق حديث حسن بالمتابعات
 - 9086حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس قال حدثنا المستورد يعني بن أبي عباد ثنا محمد بن جعفر المخزومي قال لقي أبا
ھريرة رجل وھو يطوف بالبيت فقال يا أبا ھريرة أنت نھيت الناس عن صوم يوم الجمعة قال ال ورب الكعبة ولكن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نھى عنه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير المستور بن عباد الھنائي
 - 9087حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا عبد العزيز يعني بن المختار األنصاري عن عبد ﷲ يعني بن فيروز قال ثنا
أبو رافع الصائغ قال قال أبو ھريرة ثالثة حفظتھن عن خليلي أبي القاسم صلى ﷲ عليه و سلم الوتر قبل النوم وصوم ثالثة
أيام من كل شھر وركعتي الضحى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9088حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين قال ثنا أبو أويس ثنا صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن
سعيد بن سلمة بن األزرق المخزومي عن أبي بردة بن عبد ﷲ أحد بني عبد الدار بن قصي عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه جاءه ناس صيادون في البحر فقالوا يا رسول ﷲ انا أھل أرماث وأنا نتزود ماء يسيرا ان شربنا منه لم
يكن فيه ما نتوضأ به وان توضأنا لم يكن فيه ما نشرب أفنتوضأ من ماء البحر فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم نعم فھو
الطھور ماؤه الحل ميتته صحيح
* أرماث  :قال السندي  :جمع رمث وھو خشب يضم بعضه إلى بعض ثم يشد ويركب في الماء ويسمى الطوف فعل بمعنى
مفعول من رمثته بمعنى أصلحته
 - 9089حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن مھدي عن مالك عن المغيرة بن أبي بردة صحيح
 - 9090حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا بن أبي ذئب عن الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا قلت لصاحبك واإلمام يخطب انصت فقد لغوت إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9091حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا بن أبي ذئب عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يھودانه وينصرانه ويمجسانه كمثل البھيمة تنتج البھيمة ھل تكون فيھا
جدعاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9092حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين قال ثنا بن أبي ذئب عن الزھري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه سئل عن أوالد المشركين فقال ﷲ أعلم بما كانوا عاملين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9093حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا بن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا أممتم الناس فخففوا فإن فيھم الكبير والضعيف والصغير وقال في حديث آخر عن أبي الوليد عمرو بن خداش صحيح
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوليد
 - 9094حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين قال ثنا بن أبي ذئب عن أبي الوليد وعبد الرحمن بن سعد عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان شدة الحر من فيح جھنم فأبردوا بالصالة صحيح
 - 9095حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الفضل بن دكين قال أنا سفيان عن سلمة بن كھيل عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
كان لرجل على النبي صلى ﷲ عليه و سلم سن من اإلبل فجاءه يتقاضاه فطلبوا له فلم يجدوا اال سنا فوق سنه فقال أعطوه
فقال أوفيتني أوفى ﷲ لك قال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان خياركم أحسنكم قضاء إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9096حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا ھشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا جلس بين شعبھا األربع ثم جھد فقد وجب الغسل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9097حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو نعيم ثنا ھشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ان ﷲ تجاوز ألمتي عما حدثت به أنفسھا ما لم تكلم به أو تعمل به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9098حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي صالح بن نبھان عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال تباغضوا وال تدابروا وال تنافسوا وكونوا عباد ﷲ إخوانا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9099حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أصدق كلمة قالھا الشاعر
) أال كل شيء ما خال ﷲ باطل ( ...
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9100حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ليس المسكين الذي ترده اآلكلة واألكلتان أو التمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي ال يسأل شيئا وال يفطن بمكانه
فيعطى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9101حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو نعيم قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول ﷲ عز و جل الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشھوته من أجلي فالصوم جنة وللصائم فرحتان
فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ﷲ عز و جل ولخلوف فيه أطيب عند ﷲ من ريح المسك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 9102حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن األعرج عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال خير نساء ركبن اإلبل نساء قريش أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9103حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن بن ذكوان عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال يقول ﷲ عز و جل يشتمني بن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أن يكذبني أما شتمه اياي
قوله ان لي ولدا وأما تكذيبه اياي قوله لن يعيدني كما بدأني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9104حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن عثمان عن أبيه عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يبال في الماء الذي ال يجري ثم يغتسل منه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9105حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال ال يقول أحدكم يا خيبة الدھر فإن ﷲ عز و جل ھو الدھر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9106حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان نبي من األنبياء يخط فمن وافق علمه فھو علمه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن أبي لبيد
 - 9107حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان المؤمن غر كريم وان الفاجر خب لئيم حسن ) وذكر األرناؤوط له
طريقين وقال يتقوي بمجموعھما (
 - 9108حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يزال أحدكم في صالة ما دام في مجلسه ينتظر الصالة والمالئكة يقولون اللھم اغفر له اللھم ارحمه ما لم
يحدث صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9109حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تباغضوا وال تحاسدوا وال تناجشوا وال تدابروا وكونوا عباد ﷲ إخوانا ال يبيعن حاضر لباد وال تلقوا
الركبان ببيع وأيما امرئ ابتاع شاة فوجدھا مصراة فليردھا وليرد معھا صاعا من تمر وال يسم أحدكم على سوم أخيه وال
يخطب على خطبته وال تسأل المرأة طالق أختھا لتكتفئ ما في إنائھا فإن رزقھا على ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9110حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكما قسطا وإماما عدال فيقتل الخنزير ويكسر الصليب وتكون
الدعوة واحدة فأقرئوه أو أقرئه السالم من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأحدثه فيصدقني فلما حضرته الوفاة قال أقرئوه
مني السالم المرفوع منه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9111حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا معقل يعني بن عبيد ﷲ عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم الصدقة عن ظھر غني وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى صحيح وھذا إسناد جيد
 - 9112حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9113حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا أبان يعني العطار عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة
أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى أن تتزوج المرأة على عمتھا أو على خالتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9114حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس قال ثنا أبان يعني العطار عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان عن أبي ھريرة أن جھنم استأذنت ربھا فنفسھا في كل عام مرتين فشدة الحر من حر جھنم وشدة البرد من زمھريرھا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9115وقال أبو ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصالة فإن شدة الحر من فيح جھنم
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9116حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة بن خليفة قال حدثني عوف عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال نھى رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يفرد يوم الجمعة بصوم صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9117حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة ثنا عوف عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
من أشراط الساعة أن يرى رعاة الشاء رؤوس الناس وان يرى الحفاة العراة الجوع يتبارون في البناء وان تلد األمة ربھا أو
ربتھا صحيح
 - 9118حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
الرؤيا ثالثة فبشرى من ﷲ وحديث النفس وتخويف من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصھا ان شاء وإذا رأى شيئا
يكرھه فال يقصه على أحد وليقم فليصل صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9119حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة ثنا عوف عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من تاب
قبل أن تطلع الشمس من مغربھا تاب ﷲ عليه صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9120حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة حدثنا عوف عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال تسموا
باسمي وال تكتنوا بكنيتي صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9121حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة ثنا عوف عن خالس قال قال أبو ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
الناس أتباع لقريش في ھذا الشأن كفارھم أتباع لكفارھم ومسلموھم أتباع لمسلميھم صحيح وھذا إسناد فيه انقطاع
 - 9122حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة قال ثنا عوف عن خالس عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال على
كل عضو من أعضاء بني آدم صدقة صحيح وھذا إسناد فيه انقطاع
 - 9123حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة قال ثنا عوف عن خالس عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال وﷲ
ألن يأخذ أحدكم حبال فينطلق إلى ھذا الجبل فيحتطب من الحطب ويبيعه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل الناس
أعطوه أو حرموه صحيح وھذا إسناد فيه انقطاع
 - 9124حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة قال ثنا عوف عن خالس ھو بن عمرو الھجري فيما يحسب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال بينما امرأة فيمن كان قبلكم ترضع ابنا لھا إذ مر بھا فارس متكبر عليه شارة حسنة فقالت
المرأة اللھم ال تمت ابني ھذا حتى أراه مثل ھذا الفارس على مثل ھذا الفرس قال فترك الصبي الثدي ثم قال اللھم ال تجعلني
مثل ھذا الفارس قال ثم عاد إلى الثدي يرضع ثم مروا بجيفة حبشية أو زنجية تجر فقالت أعيذ ابني با أن يموت ميتة ھذه
الحبشية أو الزنجية فترك الثدي وقال اللھم أمتني ميتة ھذه الحبشية أو الزنجية فقالت أمه يا بني سألت ربك أن يجعلك مثل ذلك
الفارس فقلت اللھم ال تجعلني مثله وسألت ربك أن ال يميتك ميتة ھذه الحبشية أو الزنجية فسألت ربك أن يميتك ميتتھا قال فقال
الصبي انك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أھل النار وان الحبشية أو الزنجية كان أھلھا يسبونھا ويضربونھا ويظلمونھا
فتقول حسبي ﷲ حسبي ﷲ إسناده منقطع خالس لم يسمع من أبي ھريرة وقد سلف بسند صحيح بسياقة أخرى لم يذكر فيھا أن
األمة كانت ميتة
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 - 9125حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة قال ثنا عوف عن خالس ومحمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
وعن الحسن عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا صام أحدكم يوما فنسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه ﷲ وسقاه
صحيح وھذا سند قوي متصل من جھة محمد بن سيرين ومنقطع من جھة خالس
 - 9126حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة ثنا عوف عن خالس ومحمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ال تسبوا الدھر فإن ﷲ ھو الدھر صحيح وإسناده قوي متصل من جھة محمد بن سيرين ومنقطع من جھة خالس فھو لم يسمع
من أبي ھريرة
 - 9127حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة ثنا عوف بن أبي جميلة عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك قال قال ربكم عز و جل عبدي ترك شھوته وطعامه وشرابه ابتغاء
مرضاتي والصوم لي وأنا أجزي به صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9128حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھوذة ثنا عوف عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
استيقظ أحدكم من نومه فأراد الطھور فال يضعن يده في اإلناء حتى يغسلھا فإنه ال يدري أين باتت يده صحيح وھذا إسناد
قوي
 - 9129حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنبأنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني شريك يعني بن أبي نمر عن
عطاء بن يسار عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة أو التمرتان أو اللقمة
واللقمتان ان المسكين المتعفف اقرؤوا ان شئتم } ال يسألون الناس إلحافا { صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9130حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنا بن لھيعة عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نصرت بالرعب وأوتيت خواتيم الكالم وبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن األرض فوضعت في
يدي صحيح
 - 9131حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا أبو معشر عن بن وھب مولى أبي ھريرة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أال أخبركم بخير البرية قالوا بلى يا رسول ﷲ قال رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل ﷲ
عز و جل كلما كانت ھيعة استوى عليه أال أخبركم بالذي يليه قالوا بلى الرجل في ثلة من غنمه يقيم الصالة ويؤتي الزكاة أال
أخبركم بشر البرية قالوا بلى قال الذي يسأل با وال يعطي به صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر
 - 9132حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إبراھيم بن أبي العباس قال ثنا أبو أويس قال قال الزھري أخبرني أبو سلمة بن عبد
الرحمن ان أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لكل نبي دعوة وأريد ان شاء ﷲ ان أختبئ دعوتي ليوم القيامة
شفاعة ألمتي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9133حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس عن الزھري عن سعيد بن المسيب انه سمع
أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قاتل ﷲ اليھود اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9134حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس قال ثنا أبو أويس قال قال الزھري سمعت عبد الرحمن بن ھرمز
األعرج يقول أخبرني أبو ھريرة أنه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من سأل جاره ان يضع خشبة في جداره فال
يمنعه ثم قال أبو ھريرة مالي أراكم عنھا معرضين وﷲ ألرمين بھا بين أكتافكم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9135حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس قال ثنا أبو أويس ثنا عبد ﷲ بن الفضل وأبو الزناد عن األعرج
مثله صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 9136حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس ثنا أبو أويس عن الزھري أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا
ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام يخطب فقد لغوت صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 9137حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس قال ثنا أبو أويس قال قال الزھري أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن
بن عوف أخبره أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه يستجاب ألحدكم ما لم يعجل فيقول قد
دعوت ربي فلم يستجب لي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9138حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا عبد ﷲ بن بكر السھمي قال ثنا عباد بن منصور عن عبد ﷲ بن عبيد بن عمير قال
حدثني أبي عبيد بن عمير عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قنت في صالة الفجر بعد الركوع فقال اللھم أنج
الوليد بن الوليد وسلمة بن ھشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المسلمين والمسلمين من أھل مكة قال فوافقه القاسم
على أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قنت بعد الركوع صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 9139حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا إبراھيم بن أبي العباس قال ثنا أبو أويس عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال فضل صالة الجماعة على صالة أحدكم وحده خمسة وعشرون جزأ صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 9140حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال تجتمع مالئكة الليل والنھار في صالة الفجر وصالة العصر قال فيجتمعون في صالة الفجر قال
فتصعد مالئكة الليل وتثبت مالئكة النھار قال ويجتمعون في صالة العصر قال فيصعد مالئكة النھار وتثبت مالئكة الليل قال
فيسألھم ربھم كيف تركتم عبادي قال فيقولون أتيناھم وھم يصلون وتركناھم وھم يصلون قال سليمان وال أعلمه اال قد قال فيه
فاغفر لھم يوم الدين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9141حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أھله ان يجد ثالث خلفات عظام سمان قال قلنا نعم قال فثالث آيات يقرأ
بھن في الصالة خير له منھن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9142حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب
األنصاري عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان
منبري على حوضي وان ما بين منبري وبين بيتي روضة من رياض الجنة وصالة في مسجدي ھذا كألف صالة فيما سواه
من المساجد اال المسجد الحرام صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق
 - 9143حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني المسور بن رفاعة بن أبي مالك
القرظي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مثل حديث خبيب عن
حفص لم يزد ولم ينقص صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9144حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن بكر قال سمعت ميسورا مولى قريش في حلقة سعيد يحدث يعني بن أبي
عروبة عن محمد بن زياد القرشي عن أبي ھريرة انه مر به فتى يجر إزاره فوكزه بحديدة كانت معه ثم قال ألم يبلغك ما قال
أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم ال ينظر ﷲ إلى الذي يجر إزاره بطرا صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة ميسور مولى قريش
 - 9145حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو الجواب الضبي األحوص بن جواب قال ثنا عمار بن رزيق عن األعمش عن أبي
صالح عن أبي ھريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ اني أحدث نفسي بالحديث ألن أخر من
السماء أحب إلى من أن أتكلم به قال ذلك صريح اإليمان صحيح وھذا إسناد قوي وھو على شرط مسلم
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 - 9146حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن زريق عن عبد ﷲ بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من خبب خادما على أھلھا فليس منا ومن أفسد امرأة على زوجھا
فليس ھو منا صحيح وھذا إسناد قوي رجاله رجال الصحيح
 - 9147حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي ھند عن سعيد بن المسيب عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث في المنافق وان صلى وان صام وزعم انه مسلم إذا حدث كذب وإذا
وعد أخلف وإذا ائتمن خان إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9148حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن سابق ثنا شريك عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل كتب كتابا بيده لنفسه قبل ان يخلق السماوات واألرض فوضعه تحت عرشه فيه رحمتي
سبقت غضبي صحيح  ...وزيادة " بيده " منكرة في حديث األعمش تفرد بھا شريك النخعي  -وھو سيئ الحفظ  -عنه وخالفه
ثقتان حجتان  -سفيان الثوري وأبو حمزة السكري  -فلم يذكراھا في حديث األعمش
 - 9149حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الھاشمي قال أنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أنا العالء عن أبيه عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من دعا إلى ھدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورھم
شيئا ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامھم شيئا إسناده صحيح
 - 9150حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود قال أنا إسماعيل قال أخبرني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يصبر على ألواء المدينة وشدتھا أحد إال كنت له شفيعا يوم القيامة أو شھيدا إسناده صحيح
 - 9151وبھذا اإلسناد ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إن التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع
إسناده صحيح
 - 9152وبھذا اإلسناد ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا إسناده صحيح
 - 9153وبھذا اإلسناد ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لو يعلم المؤمن ما عند ﷲ عز و جل من العقوبة ما طمع بجنته أحد
ولو يعلم الكافر ما عند ﷲ من الرحمة ما قنط من رحمته أحد إسناده صحيح
 - 9154وبھذا اإلسناد ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال عدوى وال صفر وال ھامة وال نوء إسناده صحيح
 - 9155وبھذا اإلسناد ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق وھمته المدينة حتى ينزل دائر
أحد ثم تصرف المالئكة وجھه قبل الشام وھنالك يھلك قال عبد ﷲ كذا قال أبي في ھذه األحاديث إسناده صحيح
 - 9156حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود قال أنا إسماعيل عن بن دينار يعني عبد ﷲ عن أبي صالح السمان عن
أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال مثلي ومثل األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله اال موضع
لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون ھال وضعت ھذه اللبنة قال فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم
النبيين إسناده صحيح
 - 9157حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان ثنا إسماعيل أنا عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني
رزيق عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في
أحد جناحيه شفاء وفي اآلخر داء إسناده صحيح
 - 9158وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إسناده صحيح
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 - 9159حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة ثنا سليمان األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا سمع الشيطان المنادي ينادي بالصالة ولى وله ضراط حتى ال يسمع الصوت فإذا فرغ
رجع فوسوس فإذا أخذ في اإلقامة فعل مثل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9160حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال تجد من شرار الناس يوم القيامة الذي يأتي ھؤالء بحديث ھؤالء وھؤالء بحديث ھؤالء إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 9161حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة ثنا عبد ﷲ بن ذكوان عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا فيؤمن الناس أجمعون فيومئذ } ال ينفع نفسا
إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرا { وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليھود فيفر اليھودي وراء الحجر فيقول
الحجر يا عبد ﷲ يا مسلم ھذا يھودي ورائي وال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالھم الشعر إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9162حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال من تولى قوما
بغير أذن مواليه فعليه لعنة ﷲ والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل ﷲ منه يوم القيامة عدال وال صرفا والمدينة حرام فمن أحدث
فيھا أو آوى محدثا فعليه لعنة ﷲ والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل ﷲ منه يوم القيامة عدال وال صرفا وذمة المسلمين واحدة
يسعى بھا أدناھم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة ﷲ والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل ﷲ منه يوم القيامة عدال وال صرفا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9163حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة قال ثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن األعرج عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال توكل ﷲ عز و جل بحفظ امرئ خرج في سبيل ﷲ ال يخرجه اال الجھاد في سبيل
ﷲ وتصديق بكلمات ﷲ حتى يوجب له الجنة أو يرجعه إلى بيته أو من حيث خرج إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9164حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية ثنا زائدة قال حدثنا سليمان األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من كلم في سبيل ﷲ وﷲ أعلم بمن يكلم في سبيله يجيء يوم القيامة جرحه كھيئته يوم جرح لونه
لون دم وريحه ريح مسك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9165حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال احتج آدم وموسى قال فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك ﷲ بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس
وأخرجتھم من الجنة قال فقال آدم أنت موسى أنت اصطفاك ﷲ بكالمه تلومني على عمل أعمله كتبه ﷲ علي قبل أن يخلق
السماوات واألرض قال فحج آدم موسى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9166حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة قال ثنا عبد ﷲ بن ذكوان يكنى أبا الزناد عن عبد
الرحمن األعرج عن أبي ھريرة قال قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم يا بني عبد المطلب يا بني ھاشم اشتروا أنفسكم من ﷲ
عز و جل ال أملك لكم من ﷲ شيئا يا أم الزبير عمة النبي صلى ﷲ عليه و سلم يا فاطمة بنت محمد اشتروا أنفسكم من ﷲ ال
أملك لكم من ﷲ شيئا سالني من مالي ما شئتما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9167حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال ما أحب ان أحدا ذاكم يحول ذھبا يكون عندي بعد ثالث منه شيء اال شيئا أرصده لدين ان األكثرين ھم االقلون
يوم القيامة اال من قال ھكذا وھكذا وھكذا وھكذا وقليل ما ھم عن يمينه وعن شماله وبين يديه ووراءه صحيح وھذا إسناد
حسن
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 - 9168حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال لوال ان أشق على أمتي أو على المؤمنين ألمرتھم بالسواك عند كل صالة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9169حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبدة وھو بن سليمان قال ثنا محمد بن عمرو فذكر مثله بإسناده صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 9170حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يصلي الرجل مختصرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9171حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة ثنا ھشام بن حسان عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتين خفيفتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9172حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة قال ثنا عبد ﷲ بن ذكوان أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة فقد أدرك الصالة ومن أدرك قبل غروب
الشمس سجدة فقد أدرك الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9173حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد قال ثنا مسلم يعني بن خالد عن زيد بن أسلم عن سمي عن أبي صالح
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه
وال يسأله عنه فإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه وال يسأله عنه حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف مسلم بن خالد
الزنجي
 - 9174حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال كان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أتى أو مر عليه بجنازة سألھم ھل ترك دينا فإن قالوا نعم قال ھل ترك وفاء فإن قالوا نعم صلى
عليه وإن قالوا ال قال صلوا على صاحبكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9175حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يجتمعان في النار أبدا اجتماعا يضر أحدھما قالوا من يا رسول ﷲ قال مؤمن يقتله كافر ثم
يسدد بعد ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9176وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تضمن ﷲ لمن خرج في سبيله ال يخرجه اال إيمانا بي
وتصديقا برسلي ان أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائال ما نال من أجر أو غنيمة إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9177وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما منكم من أحد يجرح في سبيل ﷲ وﷲ أعلم بمن يجرح في سبيله اال لقي ﷲ
عز و جل كھيئته يوم جرح لونه لون دم وريحه ريح مسك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9178حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم نحو ھذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9179حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أخبرني أبو بكر يعني بن عياش قال ثنا أبو حصين عن أبي صالح عن
أبي ھريرة قال كان يعرض على النبي صلى ﷲ عليه و سلم القرآن في كل سنة مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض
عليه مرتين إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن إسحاق فمن رجال مسلم
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 - 9180حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنيه أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يجھل فإن جھل عليه فليقل إني امرؤ
صائم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9181حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبردوا بالصالة فإن فيحھا من حر جھنم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9182حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن حسان قال انا سفيان عن األعمش عن ذكوان عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يكلم عبد في سبيل ﷲ وﷲ أعلم بمن يكلم في سبيله يجيء جرحه يوم القيامة لونه لون الدم
وريحه ريح المسك صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9183حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو العالء الحسن بن سوار قال ثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي ھالل عن
عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إن كان قاله لوال ان أشق على أمتي ألمرتھم
بالسواك مع الوضوء وقال أبو ھريرة لقد كنت أستن قبل أن أنام وبعد ما استيقظ وقبل ما آكل وبعد ما آكل حين سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ما قال صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9184حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا أبو العالء قال ثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي ھالل عن نعيم المجمر انه
قال رقيت مع أبي ھريرة على ظھر المسجد وعليه سراويل من تحت قميصه فنزع سراويله ثم توضأ وغسل وجھه ويديه
ورفع في عضديه الوضوء ورجليه فرفع في ساقيه ثم قال اني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان أمتي يأتون
يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل صحيح وھذا سند قوي
 - 9185حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن إبراھيم الرازي ختن سلمة األبرش قال ثنا سلمة بن الفضل قال حدثني محمد
بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تمنوا لقاء العدو فإنكم ال
تدرون ما يكون في ذلك صحيح بطريقيه وشواھده
 - 9186حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون ثنا عبد ﷲ بن وھب قال حدثني أبو صخر حميد بن زياد أن عمر بن إسحاق
مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينھن ما اجتنبت الكبائر صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 9187حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف قال عبد ﷲ وسمعته أنا من ھارون قال ثنا عبد ﷲ بن وھب قال
أخبرني أبو صخر عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال المؤمن مؤلف وال خير
فيمن ال يألف وال يؤلف إسناده حسن
 - 9188حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود قال قرئ على مالك سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ان أبواب الجنة تفتح يوم اإلثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد ال يشرك با شيئا اال رجل بينه وبين أخيه
شحناء فيقال أنظروھما حتى يصطلحا مرتين إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9189حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن غيالن قال ثنا المفضل قال حدثني عبيد ﷲ بن زحر أن أبا ھريرة قال أيھا
الناس ان ﷲ عز و جل فرض لكم على لسان نبيكم صلى ﷲ عليه و سلم الصالة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين
صحيح وھذا إسناد ضعيف
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 - 9190حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أخبرني صالح بن أبي صالح مولى
التوأمة قال أخبرني أبو ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليتحمدن ﷲ يوم القيامة على أناس ما عملوا من خير
قط فيخرجھم من النار بعد ما احترقوا فيدخلھم الجنة برحمته بعد شفاعة من يشفع حسن لغيره
 - 9191حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن إسحاق الطالقاني قال انا بن المبارك عن يونس عن الزھري قال حدثني
سعيد بن المسيب ان أبا ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة ھم سبعون ألفا
تضيء وجوھھم إضاءة القمر ليلة البدر فقال أبو ھريرة فقام عكاشة بن محصن األسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول ﷲ ادع
ﷲ ان يجعلني منھم فقال اللھم اجعله منھم ثم قام رجل من األنصار فقال يا رسول ﷲ ادع ﷲ ان يجعلني منھم قال سبقك
عكاشة صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9192حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن إسحاق قال ثنا بن المبارك عن يونس وعلي بن إسحاق قال انا عبد ﷲ قال
انا يونس عن الزبيدي قال انا قبيصة بن ذؤيب انه سمع أبا ھريرة يقول نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يجمع بين
المرأة وعمتھا وبين المرأة وخالتھا إسناده صحيح
 - 9193حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن إسحاق ثنا بن المبارك عن يونس عن الزھري قال أخبرني بن أبي أنس ان
أباه حدثه انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب
جھنم وسلسلت الشياطين صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9194حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق انا عبد ﷲ وعتاب قال ثنا عبد ﷲ قال أنا شعبة عن فالن الخثعمي انه
سمع أبا زرعة يحدث عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا خرج سفرا فركب راحلته قال اللھم أنت
الصاحب في السفر والخليفة في األھل قال وأراه قال والحامل على الظھر اللھم اصحبنا بنصح واقلبنا بذمة أعوذ بك من ملح
وعثاء السفر وكآبة المنقلب حسن
 - 9195حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق انا عبد ﷲ قال انا األجلح ان أبا بردة بن أبي موسى األشعري أخبره
عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان في الجمعة لساعة ما دعا ﷲ فيھا عبد مؤمن بشيء اال
استجاب ﷲ له صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9196حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال انا عبد ﷲ أخبرني يونس عن الزھري أخبرني عبد الرحمن
األعرج انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم
وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منھا إسناده صحيح
 - 9197حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق انا عبد ﷲ وعتاب قال ثنا عبد ﷲ ثنا يونس عن الزھري قال حدثني
عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من شھد الجنازة حتى يصلي عليھا فله قيراط
ومن شھدھا حتى تدفن وقال عتاب حتى تفرغ فله قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول ﷲ قال مثل الجبلين العظيمين إسناده
صحيح
 - 9198حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق انا عبد ﷲ انا يونس عن الزھري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ان
أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان اليھود والنصارى ال يصبغون فخالفوھم إسناده صحيح
 - 9199حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق انا عبد ﷲ أنا يونس عن الزھري أخبرني أبو إدريس الخوالني انه سمع
أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من توضأ فلينثر ومن استجمر فليوتر إسناده صحيح
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 - 9200حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد قال عبد ﷲ بن لھيعة قال انا لھيعة بن عقبة وعن يزيد بن أبي حبيب قال
حدثني لھيعة بن عقبة عن أبي الورد عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول وإياكم والخيل المنفلة
فإنھا ان تلق تفر وان تغنم تغلل إسناده ضعيف
 - 9201حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود الھاشمي قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن
أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعتكف العشر األواخر من رمضان والعشر األوسط فمات حين مات
وھو يعتكف عشرين يوما إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير سليمان بن داود فقد روى له أصحاب السنن وھو
ثقة
 - 9202حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نوح بن ميمون قال أنا عبد ﷲ يعني العمري عن جھم بن أبي الجھم عن مسور بن
مخرمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ جعل الحق على لسان عمر وقلبه صحيح وھذا إسناد
ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر العمري وجھم بن أبي الجھم من عداد المجھولين
 - 9203حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نوح بن ميمون قال أنا عبد ﷲ عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي صحيح
وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ العمري
 - 9204حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نوح ثنا عبد ﷲ عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم مثل ذلك اال انه قال منبري على ترعة من ترع الجنة صحيح
 - 9205حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نوح أنا عبد ﷲ يعني العمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يوشك أن يرجع الناس إلى المدينة حتى تصير مسالحھم بسالح إسناده ضعيف
 - 9206حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا نوح بن ميمون قال أنا عبد ﷲ بن المبارك عن سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن
زاذان عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي بثالث الوتر قبل النوم وصيام ثالثة أيام من كل شھر وركعتي الضحى صحيح
وھذا إسناد قوي
 - 9207حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد ﷲ قال أنا يحيى بن أيوب قال ثنا أبو زرعة عن أبي ھريرة قال
أتى رجل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال ما تأمرني قال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9208حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال أنا عبيد ﷲ بن عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن موھب قال حدثني عمي
عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن موھب قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما من مؤمن يشاك بشوكة في
الدنيا يحتسبھا اال قصر بھا من خطاياه يوم القيامة صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة حال عبيدﷲ بن عبدﷲ
 - 9209حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال أنا عبد ﷲ أنا الزبير بن سعيد فذكر حديثا عن صفوان بن سليم قال
وحدث صفوان بن سليم أيضا عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان الرجل ليتكلم
بالكلمة يضحك بھا جلساءه يھوى بھا من أبعد من الثريا حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف الزبير بن سعيد
 - 9210حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال أنا عبد ﷲ قال أنا معمر قال حدثني سھيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وال فيما دون خمس أواق صدقة وال
فيما دون خمس ذود صدقة إسناده صحيح
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 - 9211حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال ثنا عبد ﷲ قال انا عبيد ﷲ بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه نھى عن التلقي وان يبيع حاضر لباد إسناده صحيح
 - 9212حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعمر بن بشر ثنا عبد ﷲ قال أنا يونس عن الزھري قال أخبرني سعيد بن المسيب انه
سمع أبا ھريرة يقول ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال خير الصدقة ما كان عن ظھر غنى وابدأ بمن تعول إسناده
صحيح
 - 9213حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إبراھيم بن إسحاق الطالقاني قال ثنا عبد ﷲ عن يونس عن الزھري قال سمعت سعيد بن
المسيب يقول قال أبو ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي ھريرة بيده
لوال الجھاد في سبيل ﷲ والحج وبر أمي ألحببت ان أموت وأنا مملوك إسناده صحيح
 - 9214حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب قال ثنا عبد ﷲ قال أنا بن لھيعة قال حدثني أبو يونس عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال الصيام جنة وحصن حصين من النار صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9215حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب ثنا عبد ﷲ قال أنا عيسى بن يزيد قال حدثني جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة
بن عمرو بن جرير يحدث أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حد يعمل في األرض خير ألھل
األرض من أن يمطروا ثالثين صباحا إسناده ضعيف لضعف جرير بن يزيد
 - 9216حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب قال ثنا عبد ﷲ قال أنا داود بن قيس قال حدثني أبو ثفال المري عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الجذع من الضأن خير من السيد من المعز قال داود السيد الجليل إسناده ضعيف لضعف
أبي ثفال
 - 9217حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب قال ثنا عبد ﷲ قال أنا بن لھيعة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ان
عبد ﷲ بن رافع أخبره عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه نھى عن الرمية أن ترمي الدابة ثم تؤكل ولكن
تذبح ثم ليرموا ان شاؤوا ابن لھيعة سيئ الحفظ وقد تفرد به  .وأخرجه الطبراني من طريق عمران بن ھارون عن ابن لھيعة
بھذا اإلسناد دون قوله " ثم يرموا إن شاؤوا " وقد سلف النھي عن صبر البھائم من حديث ابن عمر
 - 9218حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب قال أنا عبد ﷲ قال أنا يونس عن الزھري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو
سلمة بن عبد الرحمن أن أبا ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول قرصت نملة نبيا من األنبياء فأمر بقرية
النمل فأحرقت فأوحى ﷲ عز و جل إليه في أن قرصتك نملة أھلكت أمة من األمم تسبح إسناده صحيح
 - 9219حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب قال ثنا عبد ﷲ قال أنا ليث بن سعد عن الحسن بن ثوبان أراه عن موسى بن
وردان قال قال أبو ھريرة لرجل أودعك كما ودعني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو كما ودع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم استودعتك ﷲ الذي ال يضيع ودائعه صحيح لغيره وھذا إسناد جيد
 - 9220حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق
عن عمرو بن شعيب عن مجاھد والمغيرة بن حكيم عن أبي ھريرة قاال سمعناه يقول ما كان أحد أعلم بحديث رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مني إال ما كان من عبد ﷲ بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه وكنت أعيه بقلبي وال أكتب بيدي
واستأذن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في الكتاب عنه فأذن له صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9221حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عتاب قال ثنا عبد ﷲ قال أنا معمر قال حدثني سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما
دون خمس ذود صدقة إسناده صحيح
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 - 9222حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك قال ثنا زھير قال ثنا أبو بلج يحيى بن أبي سليم عن عمرو بن
ميمون أنه حدثه قال قال لي أبو ھريرة قال لي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أال أعلمك كلمة من كنز الجنة قال قلت نعم
فداك أبي وأمي قال قل ال حول وال قوة اال با صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9223حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا شريك عن بن موھب عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ما أنعم ﷲ على عبد نعمة اال وھو يحب أن يرى أثرھا عليه إسناده ضعيف جدا
 - 9224حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراھيم عن
أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اال انبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول ﷲ قال خياركم
أطولكم أعمارا وأحسنكم أخالقا صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 9225حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك قال ثنا عبيد ﷲ بن عمرو عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة
قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يتلقى الجلب فإن ابتاع مبتاع فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق إسناده
صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الملك فمن رجال البخاري
 - 9226حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان اللؤلؤي وأبو كامل قاال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال
سريج في حديثه سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول والذي نفسي بيده ليخرجن رجال من
المدينة رغبة عنھا والمدينة خير لھم لو كانوا يعلمون إسناده صحيح
 - 9227حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود قال ثنا بن لھيعة عن أبي الزبير قال أخبرني جابر ان أبا ھريرة أخبره
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثالث مرات قبل أن يدخلھما في اإلناء فإنه ال
يدري فيم باتت يده صحيح
 - 9228حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود قال أنا بن لھيعة عن أبي الزبير عن جابر انه قال وقد قال أبو ھريرة
سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول في يوم الجمعة ساعة ال يوافقھا عبد مسلم اال استجيب له صحيح وھذا إسناد ضعيف
من أجل ابن لھيعة
 - 9229حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود قال ثنا ذواد بن علبة عن ليث عن مجاھد عن أبي ھريرة قال كان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم يھجر قال فصليت ثم جئت فجلست إليه فقال يا أبا ھريرة أشكنب درد قال قلت ال يا رسول ﷲ قال صل
فإن في الصالة شفاء إسناده ضعيف
 - 9230حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن حفص قال ثنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لم يكذب إبراھيم اال ثالث كذبات قوله حين دعي إلى آلھتھم } إني سقيم { وقوله } فعله كبيرھم ھذا {
وقوله لسارة أنھا أختي قال ودخل إبراھيم قرية فيھا ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراھيم الليلة بامرأة من
أحسن الناس قال فأرسل إليه الملك أو الجبار من ھذه معك قال أختي قال أرسل بھا قال فأرسل بھا إليه وقال لھا ال تكذبي قولي
فإني قد أخبرته أنك أختي إن على األرض مؤمن غيري وغيرك قال فلما دخلت إليه قام إليھا قال فأقبلت توضأ وتصلي وتقول
اللھم ان كنت تعلم اني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط على الكافر قال فغط حتى ركض برجله
قال أبو الزناد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة انھا قالت اللھم انه ان يمت يقل ھي قتلته قال فأرسل ثم قام إليھا
فقامت توضأ وتصلي وتقول اللھم ان كنت تعلم اني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي اال على زوجي فال تسلط علي الكافر
قال فغط حتى ركض برجله قال أبو الزناد قال أبو سلمة عن أبي ھريرة أنھا قالت اللھم انه ان يمت يقل ھي قتلته قال فأرسل
فقال في الثالثة أو الرابعة ما أرسلتم إلي إال شيطانا ارجعوھا إلى إبراھيم وأعطوھا ھاجر قال فرجعت فقالت إلبراھيم أشعرت
ان ﷲ عز و جل رد كيد الكافر واخدم وليدة إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 9231حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود قال ثنا بن لھيعة عن عبيد ﷲ بن أبي جعفر عن سعيد بن أبي سعيد عن
أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم عن ﷲ عز و جل انه قال مرضت فلم يعدني بن آدم وظمئت فلم يسقني
بن آدم فقلت أتمرض يا رب قال يمرض العبد من عبادي ممن في األرض فال يعاد فلو عاده كان ما يعوده لي ويظمأ في
األرض فال يسقي فلو سقى كان ما سقاه لي صحيح وھذا إسناد ضعيف من أجل عبدﷲ بن لھيعة
 - 9232حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود قال ثنا بن لھيعة عن أبي يونس عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ان في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد في ظلھا مائة سنة وان ورقھا ليخمر الجنة صحيح دون قوله " وإن
ورقھا ليخمر الجنة " وھذه الزيادة تفرد بھا ابن لھيعة وھو سيء الحفظ
 - 9233حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود قال ثنا بن لھيعة عن موسى بن وردان عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من مات مرابطا وقى فتنة القبر وأومن من الفزع األكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب
له أجر المرابط إلى يوم القيامة صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف من أجل ابن لھيعة
 - 9234حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد قال ثنا المبارك قال ثنا عبد الواحد بن صبرة وعباد بن منصور انھما
سمعا القاسم بن محمد يقول سمعت أبا ھريرة يقول ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل يقبل الصدقة وال
يقبل منھا اال الطيب يقبلھا بيمينه تبارك وتعالى ويربيھا لعبده المسلم اللقمة كما يربي أحدكم مھره أو فصيله حتى يوافي بھا
يوم القيامة مثل أحد صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 9235حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد قال ثنا بن عياش يعني إسماعيل عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال دخل عبد الجنة بغصن شوك على ظھر طريق المسلمين فأماطه عنه صحيح
 - 9236حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد قال ثنا بن عياش عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يدعو عند النوم اللھم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء
منزل التوراة واإلنجيل والقرآن فالق الحب والنوى ال إله اال أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت األول ليس
قبلك شيء وأنت اآلخر ليس بعدك شيء وأنت الظاھر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا
من الفقر صحيح
 - 9237حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف قال ثنا بن عياش عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم انه قال ال يستر عبد عبدا في الدنيا اال ستره ﷲ يوم القيامة صحيح
 - 9238حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي ھريرة كان يمر بآل النبي صلى ﷲ عليه و
سلم ھالل ثم ھالل ال يوقد في شيء من بيوتھم النار ال لخبز وال لطبيخ فقالوا بأي شيء كانوا يعيشون يا أبا ھريرة قال
باألسودين التمر والماء وكان لھم جيران من األنصار وجزاھم ﷲ خيرا لھم منائح يرسلون إليھم شيئا من لبن صحيح لغيره
 - 9239حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم تھادوا فإن الھدية تذھب وغر الصدر حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر
 - 9240حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف قال ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من عمر ستين سنة أو سبعين سنة فقد عذر إليه في العمر صحيح
 - 9241حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف قال ثنا عباد بن عباد قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن الطھوي عن ذھيل عن أبي
ھريرة قال كنا في سفر مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأرملنا وأنفضنا فآتينا على إبل مصرورة بلحاء الشجر وابتدرھا
القوم ليحلبوھا فقال لھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ھذه عسى أن يكون فيھا قوت أھل بيت من المسلمين أتحبون لو
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أنھم أتوا على ما في أزوادكم فأخذوه ثم قال ان كنتم ال بد فاعلين فاشربوا وال تحملوا حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة
الطھوي
 - 9242حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد قال ثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد عن بن
سيالن عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تدعوا ركعتي الفجر وان طردتكم الخيل إسناده ضعيف
 - 9243حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان ثنا حماد يعني بن سلمة عن عطاء بن السائب عن األغر عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيما يحكي عن ربه عز و جل قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في مأل من
الناس ذكرته في مأل أكثر منھم وأطيب صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9244حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان وبھز قاال ثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراھيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن
يحدث عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 9245حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا ھمام ثنا إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة قال كان بالمدينة قاص يقال له
عبد الرحمن بن أبي عمرة قال فسمعته يقول سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان عبدا
أصاب ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه عز و جل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث
ما شاء ﷲ ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت
لعبدي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9246حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان زكريا نجارا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن
رجال مسلم
 - 9247حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد قال ثنا خالد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد عن بن
سيالن عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تدعوا ركعتي الفجر وان طردتكم الخيل إسناده ضعيف
 - 9248حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال داود بن فراھيج أخبرني قال سمعت أبا ھريرة يقول ما كان لنا طعام
على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إال األسودان التمر والماء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9249حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مثل الذي يسمع الحكمة ويتبع شر ما يسمع كمثل رجل أتى راعيا فقال له اجزرني شاة من غنمك فقال
اذھب فخذ بأذن خيرھا شاة فذھب فأخذ بأذن كلب الغنم إسناده ضعيف
 - 9250حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا النعمان بن راشد عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة
قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لھا األغنياء ويدفع عنھا الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى ﷲ ورسوله صحيح وھذا
سند ضعيف لضعف النعمان بن راشد وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 9251حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا معمر عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال طيرة وخيرھا الفال قالوا يا رسول ﷲ وما الفال قال الكلمة الصالحة
يسمعھا أحدكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9252حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا معمر عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يورد ممرض على مصح إسناده صحيح على شرط الشيخين
474

 - 9253حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم كان إذا أتى بطعام من غير أھله سأل عنه فإن قيل ھدية أكل وإن قيل صدقة قال كلوا ولم يأكل إسناده صحيح
على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9254حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد قال أنا محمد بن زياد أن أبا ھريرة رأى رجال مبقع الرجلين فقال
أحسنوا الوضوء فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ويل لألعقاب من النار إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9255حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى
ﷲ عليه و سلم يقول الدابة العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ومن ابتاع شاة فوجدھا مصراة فھو
بالخيار ان شاء ردھا وصاعا من تمر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9256حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا
القاسم صلى ﷲ عليه و سلم أتى بتمر من تمر الصدقة فأمر فيه بأمره فحمل الحسن أو الحسين على عاتقه فجعل لعابه يسيل
عليه فنظر إليه فإذا ھو يلوك تمرة فحرك خده وقال ألقھا يا بني أما شعرت ان آل محمد ال يأكلون الصدقة إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9257حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد قال أنا عمار بن أبي عمار عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قال إذا أطاع العبد ربه وسيده فله أجران إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9258حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد قال أنا عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا ھريرة يقول ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله فإن لم يقعده معه ليأكل فليناوله أكلة من طعامه
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9259حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا ھمام قال أنا قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال األنبياء إخوة لعالت أمھاتھم شتى ودينھم واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ألنه لم يكن بيني وبينه
نبي وانه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجال مربوعا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان رأسه يقطر وان لم يصبه
بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى اإلسالم فيھلك ﷲ في زمانه الملل كلھا إال اإلسالم ويھلك ﷲ
في زمانه المسيح الدجال وتقع اآلمنة على األرض حتى ترتع األسود مع اإلبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب
الصبيان بالحيات ال تضرھم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون صحيح
 - 9260حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول عجب ربنا عز و جل من رجال يقادون إلى الجنة في السالسل إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9261حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد قال ثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم صلى على قبر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9262حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب القرظي
يحدث انه سمع أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان الرحم شجنه من الرحمن تقول يا رب اني
قطعت يا رب اني أسيء إلي يا رب اني ظلمت يا رب قال فيجيبھا أما ترضين ان أصل من وصلك وأقطع من قطعك صحيح
وھذا إسناد ضعيف
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 - 9263حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة ثنا سليمان األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت ﷲ عز و جل يقرؤون ويتعلمون كتاب ﷲ عز و جل
يتدارسونه بينھم إال حفت بھم المالئكة وغشيتھم الرحمة وذكرھم ﷲ فيمن عنده وما من رجل يسلك طريقا يلتمس به العلم اال
سھل ﷲ له به طريقا إلى الجنة ومن يبطئ به عمله ال يسرع به نسبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9264حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا سليم قال ثنا سعيد قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ يوم القيامة من ريح المسك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9265حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا أبو المھزم عن أبي ھريرة قال كنا مع رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم في حج أو عمرة فاستقبلتنا رجل من جراد فجعلنا نضربھن بسياطنا وعصينا نقتلھن فسقط في أيدينا فقلنا
ما صنعنا ونحن محرمون فسألنا النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ال بأس صيد البحر إسناده ضعيف جدا
 - 9266حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عمن سمع أبا ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال طعام الواحد يكفي اإلثنين وطعام اإلثنين يكفي األربعة صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن
زيد
 - 9267حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا ھمام قال ثنا قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال بادروا باألعمال ستا طلوع الشمس من مغربھا والدجال والدخان ودابة األرض وخويصة أحدكم
وأمر العامة وكان قتادة يقول إذا قال وأمر العامة قال أي أمر الساعة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير زياد بن رياح فمن رجال مسلم
 - 9268حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد قال أنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم فيما يحسب حماد قال انه من يدخل الجنة ينعم وال يبأس ال تبلى ثيابه وال يفنى شبابه في الجنة ما ال عين رأت وال أذن
سمعت وال خطر على قلب بشر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9269حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير بن نھار عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال حسن الظن من حسن العبادة إسناده ضعيف
 - 9270حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا وھيب قال ثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس في عبد الرجل وال في فرسه صدقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9271حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة عن أبي صالح عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيما يحسب حماد أن رجال كان يبيع الخمر في سفينة ومعه في السفينة قرد فكان
يشوب الخمر بالماء قال فأخذ القرد الكيس ثم صعد به فوق الدور وفتح الكيس فجعل يأخذ دينارا فيلقيه في السفينة ودينارا في
البحر حتى جعله نصفين رجاله ثقات رجال الصحيح والصواب وقفه
 - 9272حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا محمد بن زياد أن أبا ھريرة رأى رجال مبقع
الرجلين فقال أحسنوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول ويل للعقب من النار إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9273حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة قال ثنا صاحب لنا عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم أنه نھى عن صوم يوم الجمعة اال صوما متتابعا صحيح وھذا إسناد ضعيف إلبھام الراوي عن أبي ھريرة
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 - 9274حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا علي بن زيد عن عبد ﷲ بن إبراھيم القرشي أو إبراھيم
بن عبد ﷲ القرشي عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يدعو في دبر صالة الظھر اللھم خلص الوليد بن
الوليد وسلمة بن ھشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين ال يستطيعون حيلة وال يھتدون سبيال
صحيح دون قوله " دبر صالة الظھر " وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد
 - 9275حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الرحمن بن إبراھيم ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال اإليمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أھل الغنم والفخر والرياء في الفدادين
يأتي المسيح من قبل المشرق وھمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد ضربت المالئكة وجھه قبل الشام ھنالك يھلك وقال مرة
صرفت المالئكة وجھه صحيح وھذا إسناد حسن في المتابعات
 - 9276حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا ھمام قال ثنا يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقدموا بين يدي رمضان بصوم يوم وال يومين اال رجل كان صيامه فليصمه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9277قال وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9278وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه قال عفان وثنا
أبان في ھذا اإلسناد بمثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9279حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا حكيم األثرم عن أبي تميمة الھجيمي عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرھا أو كاھنا فصدقه فقد برئ مما أنزل ﷲ على محمد
صلى ﷲ عليه و سلم حديث محتمل للتحسين وھذا إسناد ضعيف النقطاعه ...وتضعيف أھل العلم لھذا الحديث واستنكارھم
إنما ھو من أجل ورود لفظ التكفير والبراءة مما أنزل على النبي صلى ﷲ عليه و سلم وإال فقد ورد في غير ما حديث التغليظ
على من أقدم على شيء مما ذكر
 - 9280حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد ثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال حماد وال أعلمه اال رفعه
ثم قال حماد أراه عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أن رجال زار أخا له في قرية أخرى فارصد ﷲ على مدرجته ملكا فلما أتى
عليه قال الملك أين تريد قال أزور أخا لي في ھذه القرية قال ھل له عليك من نعمة تر بھا قال ال اال أنى أحببته في ﷲ عز و
جل قال فإني يعني رسول ﷲ إليك ان ﷲ عز و جل قد أحبك كما أحببته إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9281حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عفان قال ثنا عبد الرحمن بن إبراھيم قال ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
ھريرة قال خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إلى المقبرة فسلم على أھلھا قال سالم عليكم دار قوم مؤمنين وأنا ان شاء
ﷲ بكم الحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول ﷲ قال بل أنتم أصحابي وأخواني الذين لم يأتوا بعد
وأنا فرطكم على الحوض قالوا وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول ﷲ قال أرأيت لو أن رجال له خيل غر محجلة
بين ظھري خيل دھم بھم أال يعرف خيله قالوا بلى يا رسول ﷲ قال فإنھم يأتون غرا محجلين من الوضوء يقولھا ثالثا وأنا
فرطكم على الحوض أال ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديھم اال ھلم اال ھلم فيقال انھم قد بدلوا بعدك
فأقول سحقا سحقا صحيح وھذا إسناد حسن في المتابعات
 - 9282حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا وھيب قال ثنا ھشام بن عروة عن وھب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن
عطاء عن سلمة بن األزرق انه كان مع عبد ﷲ بن عمر جالسا ذات يوم بالسوق فمر بجنازة يبكي عليھا فعاب ذلك بن عمر
وانتھرھم فقال له سلمة بن األزرق ال تقل ذلك يا أبا عبد الرحمن فاشھد على أبي ھريرة لسمعته وتوفيت امرأة من كنائن
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مروان فشھدھا مروان فأمر بالنساء الالتي يبكين فضربن فقال له أبو ھريرة دعھن يا أبا عبد الملك فإنه مر على رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم بجنازة يبكي عليھا وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب رحمه ﷲ فانتھر عمر الالتي يبكين مع الجنازة فقال
له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دعھن يا بن الخطاب فإن النفس مصابة وإن العين دامعة وان العھد لحديث قال أنت سمعته
فقال نعم قال ﷲ ورسوله أعلم إسناده ضعيف رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلمة بن األزرق
 - 9283حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا أبان العطار قال ثنا يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو كثير العنبري عن أبي
ھريرة أن نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول الخمر من ھاتين الشجرتين من النخلة والعنبة إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كثير فمن رجال مسلم
 - 9284حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا مھدي بن ميمون قال ثنا عبد الحميد بن جعفر الزيادي عن شيخ من أھل
العلم عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من مسلم يموت فيشھد له ثالثة أھل أبيات من جيرانه األدنين بخير
إال قال تبارك وتعالى قد قبلت شھادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم إسناده ضعيف
 - 9285حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال قال معمر وزادني غير ھمام عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم أكذب الناس الصناع إسناده ضعيف إلبھام الراوي عن أبي ھريرة
 - 9286حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعي عن أبي كثير الغبري قال سمعت أبا ھريرة يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الخمر من ھاتين الشجرتين النخلة والعنبة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9287حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا مالك بن أنس عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة
ان رجال أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ ان امرأتي ولدت غالما أسود فقال ھل لك من إبل قال نعم قال فما
ألوانھا قال رمك قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم أربما ليس جاءت بالبعير االورق قال يا رسول ﷲ نعم قال فأنى ترى ذلك قال
أراه نزعه عرق فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھذا نزعه عرق صحيح وھذا إسناد حسن
* رمك  :قال السندي  :بضم فسكون جمع أرمك وھو ما في لونه كدرة  .وقال صاحب القاموس  :الرمكة بالضم  :لون الرماد
 - 9288حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب قال ثنا األوزاعي عن الزھري عن ثابت الزرقي عن أبي ھريرة قال
كنا مع عمر بن الخطاب بطريق مكة إذ ھاجت ريح فقال لمن حوله الريح قال فلم يردوا عليه شيئا قال فبلغني الذي سأل عنه
من ذلك فاستحثثت راحلتي حتى أدركته فقلت يا أمير المؤمنين بلغني انك سألت عن الريح وأني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول الريح من روح ﷲ فال تسبوھا وسلوا خيرھا واستعيذوا به من شرھا صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 9289حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن جابر قال سمعت يزيد بن األصم قال كنت بالمدينة مع
مروان بن الحكم وأبي ھريرة فمرت بھما جنازة فقام أبو ھريرة ولم يقم مروان فقال أبو ھريرة اني رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم مرت به جنازة فقام عند ذلك مروان إسناده ضعيف لضعف جابر وھو الجعفي وفيه مخالفة لحديث أبي سعيد في
صحيح البخاري  1309عن أبي سعيد المقبري قال كنا في جنازة فأخذ أبو ھريرة رضي ﷲ تعالى عنه بيد مروان فجلسا قبل
أن توضع فجاء أبو سعيد رضي ﷲ تعالى عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوﷲ لقد علم ھذا أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھانا
عن ذلك فقال أبو ھريرة صدق
 - 9290حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه نھى عن الفرع والعتيرة قال محمد وقد سمعته أنا من معمر إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9291حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول الولد لصاحب الفراش وللعاھر الحجر إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9292حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يحدث ان نبي ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال لكل نبي دعوة دعا بھا في أمته فيستجاب له وأني أريد ان شاء ﷲ ان أؤخر دعوتي شفاعة ألمتي
يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9293حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد انه قال كان أبو ھريرة يأتي على
الناس وھم يتوضؤون في المطھرة فيقول لھم اسبغوا الوضوء اسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل لألعقاب من
النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9294حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال كان مروان يستعمل أبا ھريرة على
المدينة قال فكان إذا رأى إنسانا يجر إزاره ضرب برجله ثم يقول قد جاء األمير قد جاء األمير ثم يقول قال أبو القاسم صلى
ﷲ عليه و سلم ال ينظر ﷲ إلى من جر إزاره بطرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9295حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يحدث ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أحفھما جميعا أو انعلھما جميعا فإذا لبست فابدأ باليمين وإذا خلعت فابدأ باليسرى إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 9296حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين شعبة شك
فإنه ولي عالجه وحره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9297حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة ان الحسن أخذ تمرة من
تمر الصدقة فجعلھا في فيه فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كخ كخ ألقھا أما شعرت انا أھل بيت ال نأكل الصدقة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9298حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أو أبو القاسم لو ان األنصار سلكوا واديا أو شعبا وسلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي األنصار ولوال
الھجرة لكنت امرأ من األنصار قال فكان أبو ھريرة يقول ما ظلم بأبي وأمي لقد آووه ونصروه وكلمة أخرى إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 9299حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراھيم عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه قال ال تصروا اإلبل والغنم فمن اشترى مصراة فھو بأحد النظرين ان شاء ردھا ورد معھا صاعا من تمر
قال وال يبع الرجل على بيع أخيه وال تسأل المرأة طالق أختھا لتكتفئ ما في صحفتھا فإن ما لھا ما كتب لھا وال تناجشوا وال
تلقوا األجالب صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن إبراھيم بن يزيد النخعي لم يسمع من أبي ھريرة
 - 9300حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من حج ھذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9301حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سھيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ال وضوء اال من حدث أو ريح إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9302حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سيار عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من حج ھذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9303حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار يحدث
عن عراك بن مالك عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس على غالم المسلم وال على فرسه صدقة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9304حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراھيم بن المھاجر عن أبي الشعثاء المحاربي قال كنا
قعودا مع أبي ھريرة في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل في المسجد فخرج فقال أبو ھريرة أما ھذا فقد عصى أبا القاسم صلى
ﷲ عليه و سلم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9305حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي حصين قال سمعت ذكوان أبا صالح يحدث عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من رآني في المنام فقد رآني ان الشيطان ال يتصور بي قال شعبة أو قال ال
يتشبه بي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9306حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم انه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يھودانه وينصرانه ويشركانه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9307حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد ﷲ بن شقيق عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال خيركم قرني ثم الذين يلونھم قال أبو ھريرة ال أدري ذكر مرتين أو ثالثا ثم خلف من بعدھم قوم
يحبون السمانة يشھدون وال يستشھدون إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن شقيق فمن
رجال مسلم
 - 9308حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أسفل من الكعبين ففي النار يعني اإلزار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9309حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أفلس رجل بمال قوم فرأى رجل متاعه بعينه فھو أحق به من غيره
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9310حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا معمر قال أنا الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خمس من الفطرة الختان واالستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظافر وقص الشارب إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9311حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا ھشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الحسنة بعشر أمثالھا والصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من جراي الصوم لي وأنا
أجزي به ولخلوف فم الصائم عند ﷲ عز و جل أطيب من ريح المسك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9312حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا ھشام بن حسان عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى بن مريم إماما مھديا وحكما عدال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع
الجزية وتضع الحرب أوزارھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9313حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه
قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان ال يتمثل بي إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9314حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
انه قال من ھم بحسنة فلم يعملھا كتبت له حسنة فإن عملھا كتبت له عشر أمثالھا إلى سبعمائة وسبع أمثالھا فإن لم يعملھا
كتبت له حسنة ومن ھم بسيئة فلم يعملھا لم تكتب عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9315حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال الفأرة مما مسخ وآية ذلك أنه
يوضع لھا لبن اللقاح فال تقربه وإذا وضع لھا لبن الغنم أصابت منه قال فقال له كعب سمعت ھذا من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قال فأنزلت علي التوراة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9316حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
انه قال البھيمة عقلھا جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9317حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا عثمان قال سمعت
أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المؤذن يغفر له مد صوته ويشھد له كل رطب ويابس وشاھد الصالة
يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينھما صحيح بطرقه وشواھده
 - 9318حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إنما اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع ﷲ لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد
وان صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9319حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد يعني بن أبي عروبة عن أبي محمد أظنه حبيب بن الشھيد
عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھريرة قال في كل الصلوات يقرأ فيھا فما أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسمعناكم
وما أخفى علينا أخفينا عليكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9320حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال حدثني عبد الرحمن بن إبراھيم قال حدثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم العينان تزنيان واللسان يزني واليدان تزنيان والرجالن تزنيان ويحقق
ذلك أو يكذبه الفرج صحيح وھذا إسناد حسن  .عبد الرحمن بن إبراھيم وھو المدني القاص حسن الحديث في المتابعات
 - 9321حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا عبد الرحمن بن إبراھيم عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة قال كان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم يسير في طريق مكة فأتى على جمدان فقال ھذا جمدان سيروا سبق المفردون قالوا وما المفردون قال
الذاكرون ﷲ كثيرا ثم قال اللھم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللھم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال والمقصرين
صحيح وھذا إسناد حسن في المتابعات
 - 9322وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لتؤدن الحقوق إلى أھلھا حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة
القرناء صحيح وھذا سند حسن في المتابعات
 - 9323وبھذا اإلسناد عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال ال يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم وال يخطب على
خطبته صحيح وھذا إسناد حسن في المتابعات
 - 9324وبھذا اإلسناد أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ھذا الحر من فيح جھنم فأبردوا بالصالة صحيح وھذا
إسناد حسن في المتابعات
 - 9325وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا سمع الشيطان األذان ولى وله ضراط حتى ال يسمع
الصوت صحيح وھذا إسناد حسن في المتابعات
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 - 9326وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فضلت على األنبياء بست قيل ما ھن أي رسول ﷲ قال
أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي األرض مسجدا وطھورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم
بي النبيون مثلي ومثل األنبياء عليھم الصالة والسالم كمثل رجل بنى قصرا فأكمل بناءه وأحسن بنيانه إال موضع لبنة فنظر
الناس إلى القصر فقالوا ما أحسن بنيان ھذا القصر لو تمت ھذه اللبنة أال فكنت أنا اللبنة أال فكنت أنا اللبنة صحيح وھذا إسناد
حسن كسابقه
 - 9327حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد يعني بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان منبري على ترعة من ترع الجنة وما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9328حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الرحمن بن إبراھيم ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن
أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يقول العبد ما لي وان ما له من ماله ثالث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو
أعطى فأقنى ما سوى ذلك ذاھب وتاركه للناس صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9329وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تنذروا فإن النذر ال يقدم من القدر شيئا وإنما يستخرج به
من البخيل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9330حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا عبد الرحمن بن إبراھيم القاص قال ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال حق المسلم على المسلم ست قالوا وما ھن يا رسول ﷲ قال إذا لقيته سلم
عليه وإذا دعاك فاجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد ﷲ فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاصحبه صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 9331وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يجتمع كافر وقاتله من المسلمين في النار أبدا صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 9332وبھذا اإلسناد قال أتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجل فقال يا رسول ﷲ ان لي قرابة أصلھم ويقطعوني وأحلم
عنھم فيجھلون علي وأحسن إليھم ويسيئون إلي فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان كان كما تقول لكأنما تسفھم المل وال
يزال معك من ﷲ ظھير عليھم ما دمت على ذلك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9333حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا عبد الرحمن بن إبراھيم قال ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
ھريرة قال لما نزل على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم } ما في السماوات وما في األرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو
تخفوه يحاسبكم به ﷲ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وﷲ على كل شيء قدير { فاشتد ذلك على صحابة رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم فأتوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم جثوا على الركب فقالوا يا رسول ﷲ كلفنا من األعمال ما نطيق الصالة
والصيام والجھاد والصدقة وقد أنزل عليك ھذه اآلية وال نطيقھا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أتريدون أن تقولوا كما
قال أھل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
ربنا وإليك المصير فلما أقر بھا القوم وذلت بھا ألسنتھم أنزل ﷲ عز و جل في أثرھا } آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه
والمؤمنون كل آمن با ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بين أحد من رسله { قال عفان قرأھا سالم أبو المنذر يفرق } وقالوا
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير { فلما فعلوا ذلك نسخھا ﷲ تبارك وتعالى بقوله } ال يكلف ﷲ نفسا إال وسعھا لھا ما
كسبت وعليھا ما اكتسبت { فصار له ما كسبت من خير وعليه ما اكتسبت من شر فسر العالء ھذا } ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا { قال نعم } ربنا وال تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا { قال نعم } ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به{
قال نعم } واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين { صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 9334حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا عبد الرحمن بن إبراھيم قال ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
ھريرة قال خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على أبي بن كعب وھو يصلي فقال يا أبي فالتفت فلم يجبه ثم صلى أبي
فخفف ثم انصرف إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال السالم عليك أي رسول ﷲ قال وعليك قال ما منعك أي أبي إذ
دعوتك ان تجيبني قال أي رسول ﷲ كنت في الصالة قال أفلست تجد فيما أوحى ﷲ إلي ان } استجيبوا وللرسول إذا دعاكم
لما يحييكم { قال قال بلى أي رسول ﷲ ال أعود قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل في التوراة وال في الزبور وال في اإلنجيل
وال في الفرقان مثلھا قال قلت نعم أي رسول ﷲ فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اني ألرجو ان ال تخرج من ھذا الباب
حتى تعلمھا قال فأخذ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة ان يبلغ قبل أن يقضي الحديث فلما ان
دنونا من الباب قلت أي رسول ﷲ ما السورة التي وعدتني قال فكيف تقرأ في الصالة قال فقرأت عليه أم القرآن قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده ما أنزل ﷲ في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور وال في الفرقان مثلھا
وإنھا للسبع من المثاني صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9335حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ثابت عن أبي رافع أن فتى من قريش أتى أبا ھريرة
يتبختر في حلة له فقال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان رجال ممن كان قبلكم كان يتبختر في حلة له قد
أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به األرض فھو يتجلجل فيھا حتى تقوم الساعة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9336حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أفلس الرجل فالغريم أحق بمتاعه إذا وجده بعينه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9337حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا ھمام قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال رأيت أبا ھريرة قرأ إذا
السماء انشقت فسجد قلت لم أراك سجدت فيھا قال لو لم أر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يسجد فيھا ما سجدت إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9338حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا عبد الرحمن بن إبراھيم قال ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9339حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال ثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي قال
سمعت أبا ھريرة يقول وكان يبتدئ حديثه بأن يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبو القاسم الصادق المصدوق من
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حديث متواتر وھذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غير كليب روى له
أصحاب السنن وھو قوي الحديث
 - 9340حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا سليمان األعمش قال ثنا أبو صالح قال سمعت أبا ھريرة
يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني ان ذكرني في نفسه
ذكرته في نفسي وان ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منھم ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا
تقربت إليه باعا ومن جاءني يمشى جئته مھروال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9341حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال ان ﷲ عز و جل إذا أحب عبدا دعا جبريل صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا جبريل اني أحب فالنا فأحبه قال فيحبه
جبريل عليه السالم قال ثم ينادي في أھل السماء ان ﷲ يحب فالنا قال فيحبه أھل السماء ثم يوضع له القبول في األرض وان
ﷲ عز و جل إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل اني أبغض فالنا فابغضه قال فيبغضه جبريل قال ثم ينادي في أھل
السماء ان ﷲ يبغض فالنا فابغضوه قال فيبغضه أھل السماء ثم توضع له البغضاء في األرض إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
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 - 9342حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا وھيب قال ثنا خالد عن عكرمة عن أبي ھريرة قال ما احتذى النعال وال
انتعل وال ركب المطايا وال لبس الكور من رجل بعد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أفضل من جعفر بن أبي طالب يعني في
الجود والكرم إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 9343حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا يزيد بن إبراھيم ثنا محمد يعني بن سيرين قال حدثني أبو ھريرة وعبد ﷲ
بن عمر أما أحدھما فألجأه إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم وأما اآلخر فألجأه إلى عمر قال أحدھما نھى عن الزقاق والمزفت
وعن الدباء والحنتم وقال اآلخر نھى عن الزقاق والمزفت وعن الدباء والجر أو الفخار شك محمد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9344حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال ثنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا وجد أحدكم في صالته حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أو لم يحدث فال ينصرف حتى
يسمع صوتا أو يجد ريحا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9345حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا علي بن زيد وصالح المعلم وحميد ويونس عن
الحسن عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينھن ما
اجتنبت الكبائر صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 9346حدثنا عبد ﷲ قال حدثني أبي قال ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول اللھم اني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9347حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا أيوب عن الحسن عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
المختلعات والمنتزعات ھن المنافقات إسناده ضعيف النقطاعه
 - 9348حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سھيل عن عطاء بن السائب عن األغر عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم فيما يحكي عن ربه عز و جل قال الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدا منھما
قذفته في النار صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9349حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح انه قال كنت أمشي مع أبي فاطلع أبي
في دار قوم فرأى امرأة فقال أما انھم لو فقؤوا عيني لھدرت ثم قال حدثني أبو ھريرة انه سمع النبي صلى ﷲ عليه و سلم
يقول من اطلع في دار قوم بغير آذنھم ففقؤوا عينه ھدرت وقال عفان مرة عين إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9350حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا سھيل بن أبي صالح عن عبد ﷲ بن دينار عن أبي
صالح عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال اإليمان بضع وسبعون بابا أفضلھا ال إله اال ﷲ وأدناھا إماطة
العظم عن الطريق والحياء شعبة من اإليمان إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9351حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا معاذ بن ھشام ثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي ھريرة ان نبي ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تصحب المالئكة رفقة فيھا جرس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9352حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الوارث انا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ربكم عز و جل يقول يا بن آدم بكل حسنة عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة
والصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة من النار ولخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ عز و جل من ريح المسك فإن جھل على
أحدكم جاھل وھو صائم فليقل اني صائم صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
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 - 9353حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول قال أبو القاسم صلى ﷲ
عليه و سلم لو سلكت األنصار واديا أو شعبا لسلكت شعب األنصار أو وادي األنصار ولوال الھجرة لكنت امرأ من األنصار
فقال أبو ھريرة فما ظلم بأبي وأمي صلى ﷲ عليه و سلم آلووه ونصروه قال وأحسبه قال وواسوه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9354حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال علقمة بن مرثد أنبأني قال سمعت أبا الربيع يحدث انه سمع أبا ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أربع في أمتي لن يدعوھا التطاعن في األنساب والنياحة ومطرنا بنوء كذا وكذا اشتريت
بعيرا أجرب أو فجرب فجعلته في مائة بعير فجربت من أعدى األول صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9355حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا شعبة قال قاسم بن مھران أخبرنيه قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم رأى نخامة في القبلة قال كان يقول مرة فحتھا قال ثم قال قمت فحتيتھا ثم قال أيحب
أحدكم إذا كان في صالته ان يتنخع في وجھه أو يبزق في وجھه إذا كان أحدكم في صالته فال يبزقن بين يديه وال عن يمينه
ولكن عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد قال بثوبه ھكذا إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير قاسم بن
مھران فمن رجال مسلم
 - 9356حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال يوشك ان يحسر الفرات عن جبل من ذھب فيقتتل عليه الناس حتى يقتل من كل عشرة تسعة ويبقى
واحد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9357حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صالة الصبح فليضطجع على جنبه األيمن إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9358حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا ھشام يعني بن عروة عن رجل عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه ال يدري في أي ذلك البركة صحيح وھذا ضعيف إلبھام الراوي عن أبي
ھريرة
 - 9359حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال العجماء جرحھا جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9360حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم مثل ھذا غير انه قال الركائز صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9361حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا القاسم بن الفضل حدثني أبي عن رجل من مھرة قال قال أبو ھريرة يا مھري
نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن ثمن الكلب وكسب المومسة وكسب الحجام وكسب عسيب الفحل صحيح وھذا إسناد
ضعيف لجھالة الفضل بن معدان وجھالة حال المھري
 - 9362حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد ثنا العباس الجريري قال سمعت أبا عثمان النھدي يقول تضيفت
أبا ھريرة سبعا قال وسمعته يقول قسم النبي صلى ﷲ عليه و سلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداھن حشفة فلم
يكن شيء أعجب إلي منھا شدت مضاغي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9363حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال يزال العبد في صالة ما كان في مصاله ينتظر الصالة تقول المالئكة اللھم اغفر له اللھم ارحمه حتى ينصرف أو
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يحدث قلت وما يحدث قال يفسو أو يضرط إسناده صحيح على شرط مسلم رجال ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة
فمن رجال مسلم
 - 9364حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يدخل أھل الجنة مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء ثالث وثالثين على خلق آدم سبعين ذراعا في
سبعة أذرع صحيح بطرقه وشواھده دون قوله " في سبعة أذرع " كما سلف بيانه عند الحديث  7920وفيه ھناك " على خلق
آدم ستون ذراعا " وھو الصحيح الذي تشھد له الطرق األخرى
 - 9365حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا القاسم
صلى ﷲ عليه و سلم يقول صوموا الھالل لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثين إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9366حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9367حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي قال أنا أبو
زرعة بن عمرو بن جرير قال ثنا أبو ھريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ أي الصدقة
أعظم قال ان تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء وال تمھل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا
وقد كان لفالن إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9368حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد قال أنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال كانت شجرة تؤذي أھل الطريق فقطعھا رجل فنحاھا فدخل الجنة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9369حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھيم صلى ﷲ عليھم
أجمعين صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9370حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة ثنا داود بن فراھيج قال سمعت أبا ھريرة قال ما كان لنا على عھد
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم طعام اال األسودان التمر والماء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9371حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال إبراھيم بن المھاجر أخبرني قال سمعت أبا الشعثاء المحاربي قال
كنا مع أبي ھريرة في مسجد فخرج رجل وقد أذن المؤذن قال فقال أما ھذا فقد عصى أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 9372حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بھدلة عن أبي صالح عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أخر العشاء اآلخرة ذات ليلة حتى كاد يذھب ثلث الليل أو قرابه قال ثم جاء وفي الناس رقة وھم
عزون فغضب غضبا شديدا ثم قال لو أن رجال بدا الناس إلى عرق أو مرماتين ألجابوا له وھم يتخلفون عن ھذه الصالة لقد
ھممت أن آمر رجال فيتخلف على أھل ھذه الدور الذين يتخلفون عن ھذه الصالة فأحرقھا عليھم بالنيران صحيح وھذا إسناد
حسن عاصم بن بھدلة حسن الحديث وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 9373حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا أبو المھزم عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم أمر فاطمة أو أم سلمة أن تجر ذيلھا ذراعا إسناده ضعيف جدا
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 - 9374حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان وبھز قاال ثنا أبو عوانة عن يعلي بن عطاء عن أبي علقمة األنصاري قال حدثني
أبو ھريرة من فيه إلى في قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من أطاعني فقد أطاع ﷲ ومن عصاني فقد
عصى ﷲ ومن أطاع األمير فقد أطاعني إنما األمير مجن فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أو قعودا فإذا قال سمع ﷲ لمن حمده
فقولوا اللھم ربنا لك الحمد فإنه إذا وافق قول أھل األرض قول أھل السماء غفر له ما مضى من ذنبه إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 9375قال ويھلك قيصر فال يكون قيصر بعده ويھلك كسرى فال يكون كسرى بعده إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير يعلى بن عطاء وأبي علقمة فھما من رجال مسلم
 - 9376وقال استعيذوا با من خمس من عذاب جھنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 9377حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو ھالل قال ثنا محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لو آمن بي عشرة من أحبار اليھود آلمن بي كل يھودي على وجه األرض قال كعب اثنا عشر مصداقھم في سورة
المائدة صحيح لغيره
* قوله  " :قال كعب اثنا عشر مصداقھم في سورة المائدة " قال السندي  :لعل المراد بذلك قوله تعالى " وبعثنا منھم اثني عشر
نقيبا " فيعلم منه أنھم كانوا يعتمدون على شھادة ھذا العدد فلو شھد ھذا العدد بحقية دينه العتمدوا عليه وﷲ أعلم
 - 9378حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد قال أنا قيس وحبيب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي ھريرة انه قال في
كل الصلوات يقرأ فما أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 9379حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال أنبأني سلمة بن كھيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بمنى
يحدث عن أبي ھريرة أن رجال أتى رسول ﷲ يتقاضاه فأغلظ له قال فھم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقاال قال
اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا ال نجد اال سنا أفضل من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9380حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنا ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
فيما يحسب حماد انه قال من يدخل الجنة ينعم ال يبأس ال تبلى ثيابه وال يفنى شبابه في الجنة ما ال عين رأت وال أذن سمعت
وال خطر على قلب بشر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9381حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارىء من قبيلة يقال
لھا قارة من األنصار ونزل اإلسكندرية بلد باب مصر فقيل له اإلسكندراني عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن
أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال بعثت في خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت
فيه إسناده جيد
 - 9382حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يقول ﷲ عز و جل ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أھل
الدنيا ثم احتسبه إال الجنة إسناده جيد
 - 9383حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة قال ثنا يعقوب عن أبي حازم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من عمره ﷲ ستين سنة فقد أعذر ﷲ إليه في العمر إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9384حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فال يجد أحدا يقبلھا منه وحتى تعود
أرض العرب مروجا وأنھارا وحتى يكثر الھرج قالوا وما الھرج يا رسول ﷲ قال القتل القتل إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9385وبھذا اإلسناد ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من حمل علينا السالح فليس منا ومن غشنا فليس منا إسناده
صحيح إسناد سابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9386وقال من ابتاع شاة مصراة فھو فيھا بالخيار ثالثة أيام فإن شاء أمسكھا وإن شاء ردھا ورد معھا صاعا من تمر
إسناده صحيح إسناد سابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9387وقال ال تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليھود فيقتلھم المسلمون حتى يختبئ اليھودي وراء الحجر أو الشجرة
فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد ﷲ ھذا يھودي خلفي فتعال فاقتله اال الغرقد فإنه من شجر اليھود إسناده صحيح إسناد
سابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9388وقال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدھم لو رآني بأھله وماله صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح
إسناد سابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9389وقال عليه السالم من تولى قوما بغير أذن مواليه فعليه لعنة ﷲ والمالئكة ال يقبل ﷲ منه صرفا وال عدال إسناده
صحيح إسناد سابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9390وقال صلى ﷲ عليه و سلم إذا قال القارئ سمع ﷲ لمن حمده فقال من خلفه اللھم ربنا ولك الحمد فوافق ذلك قوله
قول أھل السماء اللھم ربنا لك الحمد غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده صحيح إسناد سابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9391حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة قال ثنا يعقوب عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع
ويحدث ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يفعل ذلك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
سھيل بن أبي صالح السمان فمن رجال مسلم
 - 9392حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة قال ثنا يعقوب عن بن عجالن عن سمي عن أبي صالح عن أبي ھريرة أنه قال
شكا الناس إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فتح ما بين المرفقين فأمرھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يستعينوا
بالركب إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجالن
 - 9393حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين إسناده ضعيف
 - 9394حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد قوي على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز فمن رجال مسلم
 - 9395وقال صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه صحيح وھذا إسناد
قوي كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9396حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي ھريرة أنه قال كنا جلوسا عند
النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ } وآخرين منھم لما يلحقوا بھم { قال من ھؤالء يا رسول ﷲ
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فلم يراجعه صلى ﷲ عليه و سلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثالثا وفينا سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى ﷲ عليه و سلم
يده على سلمان وقال لو كان اإليمان عند الثريا لناله رجال من ھؤالء صحيح وھذا إسناد قوي كسابقه ) وسابقه على شرط
مسلم (
 - 9397حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءھا أدى ﷲ عنه ومن أخذھا يريد يعني تلفھا أتلفه ﷲ عز و جل صحيح وھذا
إسناد قوي كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9398حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اختتن إبراھيم عليه السالم وھو بن ثمانين سنة بالقدوم صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9399وقال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منھا وال تقوم الساعة إال في
يوم الجمعة صحيح وھذا إسناد قوي كسابقه
 - 9400قال وقال ﷲ عز و جل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرھت لقاءه صحيح وھذا إسناد قوي
كسابقه
 - 9401وقال صلى ﷲ عليه و سلم رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيالء في أھل الخيل واإلبل الفدادين أھل الوبر
والسكينة في أھل الغنم صحيح وھذا إسناد قوي كسابقه
 - 9402وقال تجدون من خير الناس أشدھم كراھية لھذا الشأن حتى يقع فيه صحيح وإسناده قوي
 - 9403وكان إذا رفع رأسه من الركعة اآلخرة يقول اللھم أنج عياش بن أبي ربيعة اللھم أنج سلمة بن ھشام اللھم أنج الوليد
بن الوليد اللھم أنج المستضعفين من المؤمنين اللھم اشدد وطأتك على مضر اللھم اجعلھا سنين كسني يوسف عليه السالم
صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9404وقال غفار غفر ﷲ لھا وأسلم سالمھا ﷲ صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9405وقال والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليال صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9406وقال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول ﷲ قال إني لست في ذا مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني
فاكلفوا ما لكم به طاقة صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9407وقال صلى ﷲ عليه و سلم في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلھا مائة سنة ال يقطعھا صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9408حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن موسى يعني المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال صالة لمن ال وضوء له وال وضوء لمن لم يذكر اسم ﷲ عليه إسناده
ضعيف  ...ثم ذكر ما في الباب من أحاديث وعلل وختم ذلك بقوله  " :قلنا  :ومع ذلك كله فقد نقل الحافظ ابن حجر في النتائج
) نتائج األفكار ( عن ابن الصالح أنه قال  :ثبت بمجموعھا ما يثبت به الحديث الحسن وﷲ أعلم  .وقال في التلخيص الحبير :
والظاھر أن مجموع األحاديث يحدث منھا قوة تدل على أن له أصال "
 - 9409حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط عن المقبري عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من جاء مسجدي ھذا لم يأت إال لخير يتعلمه أو يعلمه فھو بمنزلة المجاھد في سبيل ﷲ ومن
جاء لغير ذلك فھو بمنزلة رجل ينظر إلى متاع غيره حديث ضعيف
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 - 9410حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا حاتم بن إسماعيل عن مسلم بن محمد بن زائدة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة أنھا قالت ما رفع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأسه إلى السماء إال قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي على
طاعتك صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن محمد
 - 9411حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن العالء يعني بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يفتح اإلنسان على نفسه باب مسألة اال فتح ﷲ عليه باب فقر يأخذ الرجل
حبله فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظھره فيأكل به خير له من أن يسأل الناس معطى أو ممنوعا إسناده قوي
 - 9412حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حرم كل ذي ناب من السباع صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9413حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن بن عجالن أن سعيد بن يسار أبا الحباب أخبره عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من عبد مؤمن تصدق بصدقة من طيب وال يقبل ﷲ إال طيبا وال يصعد
السماء إال طيب إال وھو يضعھا في يد الرحمن أو في كف الرحمن فيربيھا له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى ان التمرة
لتكون مثل الجبل العظيم صحيح وھذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجالن
 - 9414حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة قال حدثني بن لھيعة عن دراج عن بن حجيرة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ان للمساجد أوتادا المالئكة جلساؤھم ان غابوا يفتقدونھم وان مرضوا عادوھم وان كانوا في حاجة أعانوھم
إسناده ضعيف  .ابن لھيعة سيئ الحفظ ) كذا قال األرناؤوط لكنه كان قرر في تعليقات سابقة أن حديث قتيبة بن سعيد عن ابن
لھيعة حسن فا أعلم (
 - 9415وقال صلى ﷲ عليه و سلم جليس المسجد على ثالث خصال أخ مستفاد أو كلمة محكمة أو رحمة منتظرة إسناده
ضعيف إسناد سابقه ) سابقه أعله بابن لھيعة لكنه كان قرر في تعليقات سابقة أن حديث قتيبة بن سعيد  -كما ھنا  -عن ابن
لھيعة حسن فا أعلم (
 - 9416حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان العرق يوم القيامة ليذھب في األرض سبعين باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آنافھم شك
ثور بأيھما قال صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9417حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز عن أبي سھيل بن أبي مالك عن أبيه عن أبي ھريرة أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما أحب أن عندي أحدا ذھبا يأتي على ثالثة وعندي منه شيء اال شيء أرصده في قضاء دين
يكون علي إسناده قوي
 - 9418حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن فارشد ﷲ األئمة وغفر للمؤذنين صحيح وھذا إسناد قوي على شرط
مسلم
 - 9419وبھذا اإلسناد أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز و جل
إسناده قوي كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9420حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم كان على حراء ھو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم اھدأ فما عليك اال نبي أو صديق أو شھيد إسناده قوي على شرط مسلم
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 - 9421وان رسول ﷲ قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن حضير
نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح إسناده قوي كسابقه )
وسابقه على شرط مسلم (
 - 9422حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة ثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد يعني القارىء عن عمرو بن أبي عمرو عن
المطلب عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال كان داود النبي فيه غيرة شديدة وكان إذا خرج أغلقت
األبواب فلم يدخل على أھله أحد حتى يرجع قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم
وسط الدار فقالت لمن في البيت من أين دخل ھذا الرجل الدار والدار مغلقة وﷲ لتفتضحن بداود فجاء داود فإذا الرجل قائم
وسط الدار فقال له داود من أنت قال أنا الذي ال أھاب الملوك وال يمتنع مني شيء فقال داود أنت وﷲ ملك الموت فمرحبا
بأمر ﷲ فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس فقال سليمان للطير أظلي على داود
فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليھما األرض فقال لھا سليمان اقبضي جناحا جناحا قال أبو ھريرة يرينا رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم كيف فعلت الطير وقبض رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وغلبت عليه يومئذ المصرحية إسناده ضعيف النقطاعه
 - 9423حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب اال أخذھا ﷲ بيمينه يربيھا له
كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون له مثل الجبل أو أعظم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9424وان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يبغض األنصار رجل يؤمن با واليوم اآلخر ولوال الھجرة لكنت امرأ
من األنصار ولو سلكت األنصار واديا أو شعبا لسلكت واديھم أو شعبھم األنصار شعاري والناس دثاري إسناده صحيح
كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9425وبإسناده أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه
شيء وعن المالمسة والمنابذة والمحاقلة والمزابنة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9426وان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ينزل ﷲ عز و جل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل األول
فيقول أنا الملك مرتين من ذا الذي يدعوني فأستجيب من الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فال يزال كذلك
حتى يضيء الفجر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9427حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عبد ﷲ ثنا حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي قال سمعت طلق بن
معاوية قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي ھريرة أن امرأة أتت النبي صلى ﷲ عليه و سلم بصبي لھا فقالت يا رسول ﷲ
ادع ﷲ له فقد دفنت ثالثة فقال لقد احتظرت بحظار شديد من النار قال حفص سمعت ھذا الحديث من ستين سنة ولم أبلغ عشر
سنين وسمعت حفصا يذكر ھذا الكالم سنة سبع وثمانين ومائة إسناده قوي
 - 9428حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن محمد قال عبد ﷲ بن أحمد وسمعت أنا من عبد ﷲ بن محمد بن أبي شيبة
قال ثنا أبو خالد األحمر عن بن عجالن عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إنما جعل اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9429حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن محمد بن أحمد قال عبد ﷲ بن أحمد وسمعته أنا منه ثنا حفص بن غياث عن
األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مر بسعد وھو يدعو فقال أحد أحد صحيح وھذا إسناد
رجاله ثقات رجال الشيخين لكن اختلف فيه عن األعمش
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 - 9430حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عطاء أنا عوف عن شھر بن حوشب قال قال أبو ھريرة قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس إسناده ضعيف لضعف شھر بن حوشب
 - 9431حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مكي بن إبراھيم ثنا عبد ﷲ يعني بن سعيد بن أبي ھند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى
آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق ﷲ
بكل أرب منه أربا منه من النار حتى انه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج فقال علي بن حسين أنت سمعت ھذا
من أبي ھريرة فقال سعيد نعم فقال علي بن حسين لغالم له أفره غلمانه ادع لي مطربا قال فلما قام بين يديه قال اذھب فأنت
حر لوجه ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن أبي حكيم فمن رجال
مسلم
* ذكر األرناؤوط أن قوله " ادع لي مطربا " تحريف صوابه  :ادع لي مطرفا "
 - 9432حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أسلم وغفار وشيء من جھينة ومزينة خير عند ﷲ يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وھوازن وغطفان
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9433حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نساء أھل الجنة يرى مخ سوقھن من وراء اللحم إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9434حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن محمد قال عبد ﷲ بن أحمد وسمعته أنا منه قال ثنا محمد بن فضيل عن
عطاء بن السائب عن مجاھد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أحب لقاء ﷲ أحب ﷲ لقاءه ومن
كره لقاء ﷲ كره ﷲ لقاءه صحيح وھذا إسناد ضعيف عطاء بن السائب اختلط
 - 9435حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف قال ثنا بن وھب قال حدثني معروف بن سويد الجذامي أنه سمع
علي بن رباح يقول سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال عدوى وال طيرة والعين حق صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 9436حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف حدثنا بن وھب ثنا مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك بن مالك قال
سمعت أبا ھريرة يحدث عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ليس في العبد صدقة اال صدقة الفطر إسناده صحيح
على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير مخرمة بن بكير فمن رجال مسلم
 - 9437حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراھيم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاع مصراة فھو بآخر النظرين ان شاء أمسكھا وان شاء ردھا بصاع من تمر وال
تسأل المرأة طالق أختھا وال تناجشوا وال يبع بعضكم على بيع بعض وال يبع حاضر لباد صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات
رجال الشيخين إال أن إبراھيم بن يزيد النخعي لم يسمع من أبي ھريرة
 - 9438حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف قال أخبرني بن وھب أخبرني حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن
أبي عبد ﷲ مولى شداد بن الھاد أنه سمع أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من سمع رجال ينشد
في المسجد ضالة فليقل ال أداھا ﷲ عليك فإن المساجد لم تبن لذلك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9439حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون ثنا بن وھب قال سمعت حيوة يقول حدثني حميد بن ھانئ الخوالني عن أبي
سعيد مولى غفار قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال تبيعوا فضل الماء وال تمنعوا
الكأل فيھزل المال ويجوع العيال صحيح دون قوله " فيھزل المال  ...الخ " وھذا إسناد قابل للتحسين
492

 - 9440حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون قال حدثني بن وھب عن حيوة عن بن الھاد عن محمد بن إبراھيم بن الحرث
التيمي عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال ان كان قاله جھاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة
إسناده ضعيف النقطاعه
 - 9441حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون قال ثنا بن وھب قال أخبرني عمرو بن الحرث التيمي أن جعفر بن ربيعة حدثه
ان عبد الرحمن األعرج حدثه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال ھام ال ھام إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9442حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون قال عبد ﷲ وسمعته أنا من ھارون قال ثنا بن وھب عن عمرو عن عمارة بن
غزية عن سمي مولى أبي بكر انه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أقرب
ما يكون العبد من ربه وھو ساجد فاكثروا الدعاء إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن
غزية فمن رجال مسلم
 - 9443حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون قال ثنا بن وھب قال أخبرني يونس عن بن شھاب عن بن ھرمز عن أبي ھريرة
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان أحدكم ما قعد ينتظر الصالة في صالة ما لم يحدث تدعو له المالئكة اللھم اغفر له
اللھم ارحمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9444حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھارون قال ثنا بن وھب قال ثنا عمرو بن الحرث ان أبا يونس مولى أبي ھريرة حدثه
عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ما أنزل ﷲ عز و جل من السماء بركة اال أصبح كثير من الناس
بھا كافرين ينزل ﷲ عز و جل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير أبي يونس فمن رجال مسلم
 - 9445حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم قال ثنا عبد الحميد يعني بن بھرام قال ثنا شھر بن حوشب قال قال أبو
ھريرة بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي ال يقدران على شيء فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته
مسغبة شديدة فقال المرأته أعندك شيء قالت نعم أبشر أتاك رزق ﷲ فاستحثھا فقال ويحك ابتغي ان كان عندك شيء قالت نعم
ھنية نرجو رحمة ﷲ حتى إذا طال عليه الطوي قال ويحك قومي فابتغي ان كان عندك خبز فأتيني به فإني قد بلغت وجھدت
فقالت نعم اآلن ينضج التنور فال تعجل فلما ان سكت عنھا ساعة وتحينت أيضا أن يقول لھا قالت ھي من عند نفسھا لو قمت
فنظرت إلى تنوري فقامت فوجدت تنورھا مآلن جنوب الغنم ورحييھا تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتھا وأخرجت ما في
تنورھا من جنوب الغنم قال أبو ھريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى ﷲ عليه و سلم لو أخذت ما في
رحييھا ولم تنفضھا لطحنتھا إلى يوم القيامة إسناده ضعيف لضعف شھر بن حوشب
 - 9446حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وجعفر بن أبي وحشية وعباد بن منصور
عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خرج على أصحابه وھم يتنازعون في الشجرة التي
اجتثت من فوق األرض ما لھا من قرار فقال بعضھم أحسبھا الكمأة فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الكمأة من المن
وماؤھا شفاء للعين والعجوة من الجنة وھي شفاء للسم حسن دون قصة الشجرة وھذا إسناد ضعيف لضعف شھر بن حوشب
 - 9447حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا فزارة بن عمرو قال أنا فليح عن سھيل بن أبي صالح عن أبي ھريرة قال خرج رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في غزوة غزاھا فأرمل فيھا المسلمون واحتاجوا إلى الطعام فاستأذنوا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم في نحر اإلبل فأذن لھم فبلغ ذلك عمر بن الخطاب قال فجاء فقال يا رسول ﷲ إبلھم تحملھم وتبلغھم عدوھم ينحرونھا بل
ادع يا رسول ﷲ بغبرات الزاد فادع ﷲ عز و جل فيھا بالبركة قال أجل قال فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بما بقى معھم
فجمعه ثم دعا ﷲ عز و جل فيه بالبركة ودعا بأوعيتھم فمألھا وفضل فضل كثير فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عند
ذلك أشھد أن ال إله اال ﷲ وأشھد أني عبد ﷲ ورسوله ومن لقي ﷲ عز و جل بھما غير شاك دخل الجنة صحيح
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 - 9448حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحرث بن كعب
قال كنت جالسا عند أبي ھريرة فأتاه رجل فسأله فقال يا أبا ھريرة أنت نھيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة قال ال لعمر ﷲ
غير اني ورب ھذه الحرمة ورب ھذه الحرمة لقد سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال يصومن أحدكم يوم الجمعة
اال في أيام يصومه فيھا فجاء آخر فقال يا أبا ھريرة أنت نھيت الناس أن يصلوا في نعالھم قال ال لعمر ﷲ غير اني ورب ھذه
الحرمة لقد رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي إلى ھذا المقام وأن عليه نعليه ثم انصرف وھما عليه صلى ﷲ عليه
وسلم صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الحارثي
 - 9449حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا محمد يعني بن إسحاق عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس لم تزل المالئكة تقول اللھم اغفر له
اللھم ارحمه ما لم يحدث أو يقوم صحيح
 - 9450حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد األموي قال ثنا عبيد ﷲ بن عمرو بن حفص بن عاصم عن سعيد بن أبي
سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أتى أحدكم فراشه فلينزع داخلة إزاره ثم لينفض بھا
فراشه فإنه ال يدري ما حدث عليه بعده ثم ليضطجع على جنبه األيمن ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ان
أمسكت نفسي فارحمھا وان أرسلتھا فاحفظھا بما حفظت به عبادك الصالحين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9451حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص قال ثنا عبيد ﷲ عن سعيد بن أبي سعيد عن
أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا زنت خادم أحدكم فليجلدھا وال يعيرھا فإن عادت الثانية
فليجلدھا وال يعيرھا فإن عادت الثالثة فليجلدھا وال يعيرھا فإن عادت الرابعة فليجلدھا وليبعھا بحبل من شعر أو بضفير من
شعر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9452حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد األموي قال ثنا عبيد ﷲ عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم
عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان اإلسالم ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرھا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9453حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد األموي قال ثنا الحجاج عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشھر فأكملوا العدة ثالثين صحيح
 - 9454حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب الخفاف قال ثنا عوف عن شھر بن حوشب قال قال أبو ھريرة قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس مكرر  ) 9430وقال فيه األرناؤوط ھناك  :إسناده
ضعيف لضعف شھر بن حوشب (
 - 9455حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إبراھيم قال ثنا عبد ﷲ يعني بن سعيد بن أبي ھند عن إسماعيل بن أبي حكيم
مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة انه قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أعتق رقبة
مؤمنه أعتق ﷲ بكل أرب منھا إربا منه من النار حتى انه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج قال فقال علي بن
الحسين أنت سمعت ھذا من أبي ھريرة قال سعيد نعم قال علي بن الحسين لغالم له أفره غلمانه ادع لي مطربا فلما قام بين
يديه قال اذھب فأنت حر لوجه ﷲ تعالى مكرر  ) 9431وقال فيه األرناؤوط ھناك  :إسناده صحيح على شرط مسلم  .ونبه
على أن قوله " ادع لي مطربا " تحريف صوابه ادع لي مطرفا (
 - 9456حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أسلم وغفار وشيء من جھينة ومزينة خير عند ﷲ يوم القيامة من تميم وأسد بن خزيمة وھوازن
وغطفان مكرر  ) 9432وقال فيه األرناؤوط ھناك  :إسناده صحيح على شرط الشيخين (
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 - 9457حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نساء أھل الجنة يرى مخ سوقھن من وراء اللحم مكرر  ) 9433وقال فيه
األرناؤوط ھناك إسناده صحيح على شرط مسلم (
 - 9458حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان بن عبد الرحمن ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد
الرحمن بن عوف عن أبي ھريرة قال بينما أنا أصلي صالة الظھر سلم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ركعتين فقام
رجل من بني سليم فقال يا رسول ﷲ أقصرت الصالة أم نسيت فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لم تقصر ولم أنسه قال يا
رسول ﷲ إنما صليت ركعتين فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم قال فقام فصلى بھم
ركعتين آخرتين قال يحيى حدثني ضمضم بن جوس انه سمع أبا ھريرة يقول ثم سجد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سجدتين
إسناده صحيح على شرط الشيخين رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم بن جوس فمن رجال السنن
 - 9459حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى قال ثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة ان أبا ھريرة أخبره ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9460حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن قال ثنا شيبان عن يحيى حدثني أبو سلمة عن أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يدعو بھؤالء الكلمات اللھم اني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن
شر المسيح الدجال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9461حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن قال ثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة انه سمع أبا ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تنكح المرأة وخالتھا وال المرأة وعمتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9462حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن قال ثنا شيبان عن يحيى عن سعيد بن أبي سعيد ان أباه أخبره أنه سمع أبا ھريرة
يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يحل المرأة أن تسافر يوما فما فوقه اال ومعھا ذو حرمة إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9463حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا غسان بن الربيع موصلي قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بھدلة عن أبي صالح عن
أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يؤتى بالموت كبشا أغثر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أھل الجنة فيشرئبون
وينظرون ويقال ألھل النار فيشرئبون وينظرون ويرون ان قد جاء الفرج فيذبح فيقال خلودا ال موت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9464حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد قاال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فذكراه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9465حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا غسان بن الربيع قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال
النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال يقولن أحدكم عبدي وأمتي وال يقولن المملوك ربي وربتي ليقل المالك فتاي وفتاتي وليقل
المملوك سيدي وسيدتي فإنھم المملوكون والرب ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9466حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا غسان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان كان في شيء مما تداوون به خير ففي الحجامة إسناده حسن
 - 9467وبإسناده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الحبة السوداء شفاء لكل داء اال السام والسام الموت صحيح وھذا
إسناد حسن
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 - 9468وبإسناده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وعن يونس عن الحسن عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا سمع أحدكم
األذان واإلناء على يده فال يدعه حتى يقضي منه إسناده حسن من الطريق األول وإسناده الثاني وھو حماد عن يونس بن عبيد
عن الحسن البصري منقطع فإن الحسن لم يسمع من أبي ھريرة
 - 9469حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد قال ثنا سفيان بن حسين عن الزھري عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عتبة بن
مسعود عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال ﷲ فإذا قالوھا عصموا
مني دماءھم وأموالھم اال بحقھا وحسابھم على ﷲ عز و جل قال فلما كانت الردة قال عمر ألبي بكر تقاتلھم وقد سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول كذا وكذا قال فقال أبو بكر وﷲ ال أفرق بين الصالة والزكاة وألقاتلن من فرق بينھما قال فقاتلنا
معه فرأينا ذلك رشدا صحيح
 - 9470حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم عن الحمير فيھا زكاة فقال ما جاءني فيھا شيء إال ھذه اآلية الفاذة } فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
شرا يره { إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9471حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تضمن ﷲ لمن يخرج في سبيله أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائال ما نال من أجر أو
غنيمة إسناده صحيح كسابقه ) وسابقه على شرط مسلم (
 - 9472حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللھم أرشد األئمة واغفر للمؤذنين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9473قال وكذا حدثناه أسود قال ثنا شريك عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة كما قال محمد أرشد األئمة واغفر
للمؤذنين قال وكذا قال يعني بن فضيل أيضا وزائدة أيضا حدثناه معاوية يعني عنه
* وكذا حدثناه أسود قال ثنا شريك عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة كما قال محمد أرشد األئمة واغفر للمؤذنين .
قال األرناؤوط  :صحيح
* وكذا قال يعني بن فضيل أيضا  .قال األرناؤوط  :يعني عن األعمش وھذا إسناد صحيح على شرط الشيخين
* وزائدة أيضا حدثناه معاوية يعني عنه  .قال األرناؤوط  :إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9474حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مراء في القرآن كفر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9475حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم تضمن ﷲ لمن يخرج في سبيله أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائال ما نال من أجر أو غنيمة
إسناده صحيح
 - 9476حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم لقد ھممت أن ال أتخلف عن سرية تخرج في سبيل ﷲ وليس عندي ما أحملھم ولوددت اني أقتل في سبيل ﷲ
ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9477حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قالوا يا رسول ﷲ أخبرنا بعمل
يعدل الجھاد في سبيل ﷲ قال ال تطيقونه مرتين أو ثالثا قال قالوا أخبرنا فلعلنا نطيقه قال مثل المجاھد } في سبيل ﷲ كمثل
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الصائم القائم القانت بآيات ﷲ ال يفتر من صيام وال صالة حتى يرجع المجاھد إلى أھله إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9478حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عذبت امرأة في ھرة ربطتھا فلم تطعمھا ولم ترسلھا فتأكل من حشرات األرض إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9479حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن أبي رزين عن أبي ھريرة قال رأيته يضرب جبھته
بيده ويقول يا أھل العراق تزعمون اني أكذب على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليكن لكم المھنأ وعلي اإلثم أشھد لسمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم فال يمشي في األخرى حتى يصلحھا وإذا ولغ الكلب في إناء
أحدكم فال يتوضأ حتى يغسلھا سبع مرات إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير رزين فمن رجال
مسلم
 - 9480حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثالثة
أيام قال ومن مس الحصى فقد لغا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9481حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ووكيع قاال ثنا األعمش عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لو أھديت لي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع ألجبت قال وكيع في حديثه لو أھديت إلى ذراع إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9482حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش وبن نمير قال أنا األعمش المعني عن أبي صالح عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيھما
ألتوھما ولو حبوا ولقد ھممت ان آمر المؤذن فيؤذن ثم آمر رجال يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معھم حزم الحطب إلى
قوم يتخلفون عن الصالة فأحرق عليھم بيوتھم بالنار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9483حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية وبن نمير قاال ثنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال سبق اال في خف أو حافر صحيح
 - 9484حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من رآني في المنام فقد رآني الحق ان الشيطان ال يستطيع ان يتشبه بي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9485حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم وھو بن علية عن ھشام بن حسان ويزيد بن ھارون قال أنا ھشام
عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من نسي وھو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما
أطعمه ﷲ وسقاه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9486حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال أنا ھشام الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن أبي ھريرة قال
يقطع الصالة الكلب والحمار والمرأة قال ھشام وال أعلمه اال عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات
رجال الشيخين
 - 9487حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال أنا ھشام قال أنا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الثيب تستأمر في نفسھا والبكر تستأذن قالوا يا رسول ﷲ
وكيف أذنھا قال ان تسكت إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9488حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم قال ثنا ھشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي
عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عرض علي أول ثالثة يدخلون الجنة وأول ثالثة يدخلون
النار فأما أول ثالثة يدخلون الجنة فالشھيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثالثة
يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال ال يعطي حق ماله وفقير فخور إسناده ضعيف
 - 9489حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال أنا ھشام الدستوائي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط اال كلب حرث أو ماشية
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9490حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال أنا يونس يعني بن عبيد عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي أنه خاف
زمن زياد أو بن زياد فأتى المدينة فلقي أبا ھريرة فانتسبني فانتسبت له فقال يا فتى اال أحدثك حديثا لعل ﷲ ان ينفعك به قلت
بلى رحمك ﷲ قال ان أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من الصالة قال يقول ربنا عز و جل لمالئكته وھو أعلم انظروا في
صالة عبدي أتمھا أم نقصھا فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منھا شيئا قال انظروا ھل لعبدي من تطوع فإن كان
له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ األعمال على ذلكم قال يونس وأحسبه قد ذكر النبي صلى ﷲ عليه و
سلم صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 9491حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس بن عبيد عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ما يأمن الذي يرفع رأسه في صالته قبل اإلمام ان يحول ﷲ صورته صورة حمار إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9492حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراھيم بن إسماعيل عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله إسناده ضعيف جدا
 - 9493حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قالبة عن أبي ھريرة قال لما حضر رمضان قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قد جاءكم رمضان شھر مبارك افترض ﷲ عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم
وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شھر من حرم خيرھا فقد حرم صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 9494حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ان ﷲ عز و جل تجاوز ألمتي عما حدثت به أنفسھا ما لم تكلم به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9495حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال أنا الجريري عن أبي مصعب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ونحا بيده نحو اليمن اإليمان يمان اإليمان يمان اإليمان يمان رأس الكفر المشرق والكبر والفخر في الفدادين
أصحاب الوبر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9496حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن علية قال ثنا داود بن أبي ھند عن الشعبي عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان تنكح المرأة على عمتھا والعمة على بنت أخيھا والمرأة على خالتھا والخالة على بنت أختھا ال
تنكح الكبرى على الصغرى وال الصغرى على الكبرى إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود
بن أبي ھند فمن رجال مسلم
 - 9497حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ھريرة قال كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول ﷲ ما اإليمان قال اإليمان أن تؤمن با ومالئكته
وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث اآلخر قال يا رسول ﷲ ما اإلسالم قال اإلسالم أن تعبد ﷲ ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة
المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول ﷲ ما اإلحسان قال أن تعبد ﷲ كأنك تراه فإنك إن ال تراه
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فإنه يراك فقال يا رسول ﷲ متى الساعة قال ما المسئول عنھا بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطھا إذا ولدت األمة
ربھا فذاك من أشراطھا وإذا كانت العراة الحفاة الجفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطھا وإذا تطاول رعاة البھم في البنيان فذلك
من أشراطھا في خمس ال يعلمھن اال ﷲ ثم تال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھذه اآلية } إن ﷲ عنده علم الساعة وينزل
الغيث ويعلم ما في األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن ﷲ عليم خبير { ثم أدبر
الرجل فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال ھذا جبريل عليه السالم جاء
ليعلم الناس دينھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9498حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أعتق شقصا له في عبد فخالصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له
مال استسعى العبد غير مشقوق عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9499حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ھريرة قال قام فينا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال ال ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير
له رغاء فيقول يا رسول ﷲ أغثني فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لھا ثغاء
فيقول يا رسول ﷲ أغثني فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول
يا رسول ﷲ أغثني فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته نفس لھا صياح فيقول يا
رسول ﷲ أغثني فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول ﷲ
أغثني فأقول ال أملك لك شيئا قد أبلغتك ال ألفين يجيء أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول ﷲ أغثني فأقول
ال أملك لك شيئا قد أبلغتك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9500حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد قاال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأني اختبأت دعوتي شفاعة ألمتي فھي
نائلة ان شاء ﷲ من مات ال يشرك با شيئا قال يعلي الشفاعة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9501حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم مثل الصلوات الخمس كمثل نھر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان فمن رجال مسلم
 - 9502حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا عبد ﷲ عن يزيد بن عبد ﷲ بن أسامة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم مثله فماذا يبقي ذلك من الدرن صحيح
 - 9503حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن أبي يحيى مولى جعدة بن ھبيرة عن أبي ھريرة قال ما
رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عاب طعاما قط كان إذا اشتھاه أكله وان لم يشتھه سكت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9504حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا عطاء بن السائب عن األغر عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول قال ﷲ عز و جل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن ينازعني واحدة منھما ألقيته في جھنم صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 9505حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربھا تاب ﷲ عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9506حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن بن عون عن عمير بن إسحاق قال رأيت أبا ھريرة لقي الحسن فقال له
أكشف عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقبل منه قال فكشف عن بطنه فقبله إسناده ضعيف
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 - 9507حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن ھشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم طھور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالھن بالتراب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9508حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا ھشام الدستوائي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف ما بين طرفيه على عاتقيه إسناده صحيح على
شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري
 - 9509حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن ھشام ويزيد يعني بن ھارون قال أنا ھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عز و جل تسعة وتسعون اسما مائة إال واحدا من أحصاھا كلھا دخل الجنة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9510حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل أنا ھشام عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا ثوب بالصالة فال يسعى إليھا أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9511حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن ھشام الدستوائي عن يحيى عن رجل عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تتبع الجنازة بنار وال صوت حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة الراوي عن أبي ھريرة
 - 9512حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن أبي ھريرة أن رجال جاء إلى النبي صلى ﷲ عليه و
سلم فقال ان فالنا نام البارحة ولم يصل شيئا حتى أصبح فقال بال الشيطان في أذنه قال يونس قال الحسن ان بوله وﷲ ثقيل
صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين لكن فيه عنعنة الحسن البصري
 - 9513حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ما من رجل يأخذ مما قضى ﷲ ورسوله كلمة أو ثنتين أو ثالثا أو أربعا أو خمسا فيجعلھن في طرف ردائه فيعمل بھن
ويعلمھن قلت أنا وبسطت ثوبي وجعل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يحدث حتى انقضى حديثه فضممت ثوبي إلى صدري
فأنا أرجو أن أكون لم أنس حديثا سمعته منه صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين لكن فيه عنعنة الحسن البصري
 - 9514حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال يسم الرجل على سوم أخيه وال يخطب على خطبة أخيه صحيح الحسن البصري لم يسمع من أبي ھريرة لكن للحديث
طرق أخرى يصح بھا
 - 9515حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال حدثنا معمر عن الزھري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراھيم بن عبد ﷲ
بن قارظ أو قارض ال أدري شك إسماعيل أن أبا ھريرة أكل أتوار أقط فتوضأ فقال أتدرون مما توضأت اني أكلت أتوار أقط
فتوضأت منه اني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول توضؤوا مما مست النار إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراھيم بن عبدﷲ بن قارظ فمن رجال مسلم
 - 9516حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا بن عون عن ھالل بن أبي زينب عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة قال
ذكر الشھيد عند النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ال تجف األرض من دمه حتى تبتدره زوجتاه كأنھما ظئران أضلتا فصيليھما
في براح من األرض بيد أو قال في يد كل واحدة منھما حلة ھي خير من الدنيا وما فيھا إسناده ضعيف
 - 9517حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم تنكح النساء ألربع لمالھا وجمالھا وحسبھا ودينھا فاظفر بذات الدين تربت يداك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 9518حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة قال كان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم في سفر يسير فلعن رجل ناقة فقال أين صاحب الناقة فقال الرجل أنا قال أخرھا فقد أجبت فيھا صحيح لغيره وھذا
إسناد جيد
 - 9519حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ذروني ما تركتكم فإنما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم أنبياءھم واختالفھم عليھم وإذا نھيتكم عن شيء فانتھوا
وإذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم صحيح وھذا إسناد جيد
 - 9520حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم المرأة كالضلع فان تحرص على إقامته تكسره وان تتركه تستمتع به وفيه عوج صحيح وھذا إسناد جيد  . .وفي
قوله  " :المرأة كالضلع " دليل على أن المراد تشبيه المرأة بالضلع في العوج ال أنھا خلقت منه
 - 9521حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم وأبا الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لو أن رجال اطلع عليك في بيتك فحذفته
بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح صحيح وله عن محمد بن عجالن إسنادان
األول  :عن أبيه عن أبي ھريرة وھو جيد
الثاني  :عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة وھو قوي
 - 9522حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال المكثرون ھم االسفلون اال من قال بالمال ھكذا وھكذا وھكذا وھكذا أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه صحيح
وھذا إسناد جيد
 - 9523حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظھر الجھل ويكثر الھرج قيل وما الھرج قال القتل صحيح وھذا إسناد جيد
 - 9524حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال ثنا أبو الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم انه قال كل بن آدم يبلى ويأكله التراب اال عجب الذنب منه خلق وفيه يركب صحيح وھذا إسناد قوي رجاله ثقات
رجال الشيخين غير محمد بن عجالن
 - 9525حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون قال ثنا أبو عثمان النھدي عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمره أن يخرج فينادي أن ال صالة اال بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد صحيح لغيره وھذا إسناد
ضعيف لضعف جعفر بن ميمون
 - 9526حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب المقبري وحجاج قال أنا بن أبي ذئب عن سعيد حدثني
سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل يحب العطاس ويكره
التثاؤب فمن عطس فحمد ﷲ فحق على من سمعه أن يقول يرحمك ﷲ وإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع وال يقل آه آه فان
أحدكم إذا فتح فاه فان الشيطان يضحك منه أو به قال حجاج في حديثه وأما التثاؤب فإنما ھو من الشيطان إسناده صحيح على
شرط الشيخين
* نبه األرناؤوط أن في ھذه الطبعة اضطراب في السند صوابه  " :حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن
أبي سعيد  .وحجاج قال  :أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة "
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 - 9527حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب قال حدثني عبد الرحمن بن مھران عن عبد الرحمن بن
سعد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم األبعد فاألبعد من المسجد أعظم أجرا حسن لغيره وھذا إسناد
ضعيف
 - 9528حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب قال حدثني عجالن مولى المشمعل قال سمعت أبا
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تساب وأنت صائم وان سبك إنسان فقل اني صائم صحيح وھذا إسناد حسن
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عجالن مولى المشمعل
 - 9529حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى يعني بن سعيد عن زيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو ھريرة بينما
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناوليني الثوب قالت اني لست أصلي قال انه ليس في يدك فناولته
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم
 - 9530حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي ھريرة قال عرسنا مع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليأخذ كل رجل برأس
راحلته فان ھذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا قال فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى ركعتين قبل صالة الغداة ثم أقيمت
الصالة فصلى الغداة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9531حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن قال فحشد من حشد ثم خرج فقرأ قل ھو ﷲ أحد ثم
دخل فقال بعضنا لبعض ھذا خبر جاءه من السماء فذلك الذي أدخله ثم خرج فقال اني قد قلت لكم اني سأقرأ عليكم ثلث القرآن
وإنھا تعدل ثلث القرآن إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9532حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال ثنا خالس عن أبي ھريرة والحسن عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال من أتى كاھنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى ﷲ عليه و سلم حسن رجاله
ثقات رجال الصحيح
 - 9533حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال أنا المثنى بن سعيد قال ثنا قتادة عن بشير بن كعب عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا اختلفتم أو تشاجرتم في الطريق فدعوا سبع أذرع إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله
ثقات رجال الشيخين غير بشير بن كعب فمن رجال البخاري
 - 9534حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان قال حدثني أبو حازم عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى على رجل ترك دينارين أو ثالثة فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم كيتان أو ثالثة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9535حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال كل مسكر حرام صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
* ذكر األرناؤوط إلى أن حذف " ابن عجالن " من السند ھو الصواب كما في نسخ أخرى
 - 9536حدثنا عبد ﷲ قال حدثني أبي ويحيى بن معين قاال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا عبد ﷲ بن سعيد يعني بن أبي ھند قال
حدثني إسماعيل بن حكيم عن سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أعتق
رقبة أعتق ﷲ بكل أرب منھا إربا منه من النار إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن
أبي حكيم فمن رجال مسلم
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 - 9537حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني موسى بن أبي عثمان قال حدثني أبو يحيى مولى
جعدة قال سمعت أبا ھريرة أنه سمع من فم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول المؤذن يغفر له مد صوته ويشھد له كل
رطب ويابس وشاھد الصالة يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينھما صحيح وھذا إسناد جيد
 - 9538حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى وھو بن سعيد قال ثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عليكم بھذه الحبة السوداء فان فيھا شفاء من كل داء اال السام قيل يا رسول ﷲ وما السام قال
الموت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9539حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون ويعلى قاال ثنا محمد بن عمرو مثله في الحبة السوداء صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 9540حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي ھريرة قال وجد النبي صلى
ﷲ عليه و سلم ريح ثوم في المسجد فقال من أكل من ھذه الشجرة الخبيثة فال يقربن مسجدنا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9541حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال العمرى ميراث ألھلھا أو جائزة ألھلھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9542حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9543حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عوف قال ثنا خالس عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال بين
يدي الساعة قريب من ثالثين دجالين كذابين كلھم يقول أنا نبي أنا نبي صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 9544حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة أو مع كل صالة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9545حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن عبيد ﷲ بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي قال
كان مروان يستخلف أبا ھريرة على المدينة فاستخلفه مرة فصلى الجمعة فقرأ سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون فلما
انصرف مشيت إلى جنبه فقلت أبا ھر قرأت بسورتين قرأ بھما علي عليه السالم قال قرأ بھما حبي أبو القاسم صلى ﷲ عليه
وسلم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9546حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال ثنا عوف قال ثنا محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليھا وأقام حتى تدفن رجع بقيراطين من األجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى
عليھا ورجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9547حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عوف قال ثنا خالس عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال مثل
الذي يعود في ھبته مثل الكلب إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 9548حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة ومحمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال
غندر في حديثه قال سمعت أبا ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان لكل نبي دعوة دعا بھا وأني أريد أن أدخر
دعوتي ان شاء ﷲ شفاعة ألمتي يوم القيامة قال بن جعفر في أمته إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9549حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال ثنا محمد بن زياد وحجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال
كان أبو ھريرة يمر بنا ونحن نتوضأ من المطھرة فيقول لنا اسبغوا الوضوء سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول
ويل لألعقاب من النار قال حجاج العقب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9550حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ان شاء ﷲ قال ثنا محمد بن زياد قال كان مروان يستخلف أبا
ھريرة على المدينة فيضرب برجله فيقول خلوا الطريق خلوا قد جاء األمير قد جاء األمير قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم
ال ينظر ﷲ إلى من جر إزاره بطرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9551حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال ثنا محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9552حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال ثنا محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين إسناده صحيح على شرط الشيخين مكرر ما قبله
 - 9553حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ثنا محمد بن زياد عن أبي ھريرة وبن جعفر قال ثنا محمد بن
زياد قال سمعت أبا ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أحفھما جميعا أو انعلھما جميعا فإذا انتعلت فابدأ باليمنى وإذا
خلعت فابدأ باليسرى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9554حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال ثنا محمد بن زياد عن أبي ھريرة وبن جعفر قال ثنا شعبة عن
محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه فان لم
يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين فإنه ولي عالجه وحره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9555حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال ثنا محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال من اشترى شاة مصراة فردھا رد معھا صاعا من تمر ال سمراء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9556حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال كان
اسم زينب برة فسماھا النبي صلى ﷲ عليه و سلم زينب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9557حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراھيم عن األعرج عن أبي ھريرة وبن جعفر قال
ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال احفظه قال ان النبي كان يقرأ في صالة
الصبح يوم الجمعة ألم تنزيل وھل أتى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9558حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا عبد ﷲ بن سعيد بن أبي ھند قال ثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن
سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أعتق رقبة أعتق ﷲ بكل أرب منه إربا
من النار إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9559حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب قال حدثني خالي الحرث عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم كتب ﷲ على كل نفس حظھا من الزنا صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9560حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال ان الضيافة ثالثة فما زاد فھو صدقة صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 9561حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال حدثني سعيد بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ما من مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب وال يصعد إلى السماء اال طيب اال كأنما يضعھا في كف الرحمن
عز و جل فيربيھا كما يربي الرجل فلوه أو فصيله حتى ان التمرة لتعود مثل الجبل العظيم صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9562حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن مجالد قال ثنا عامر عن المحرر بن أبي ھريرة عن أبيه قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يزال الناس يسألون حتى يقولوا كان ﷲ قبل كل شيء فما كان قبله صحيح وھذا إسناد ضعيف
لضعف مجالد
 - 9563حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان قال ثنا بن أبي نعم قال حدثني أبو ھريرة قال ثنا
أبو القاسم نبي التوبة صلى ﷲ عليه و سلم قال من قذف مملوكه بريئا مما قال له اال قام عليه يعني الحد يوم القيامة اال أن
يكون كما قال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9564حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد ﷲ قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة قال سئل رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من أكرم الناس قال اتقاھم قالوا ليس عن ھذا نسألك قال فيوسف نبي ﷲ بن نبي ﷲ بن نبي ﷲ بن خليل
ﷲ قالوا ليس عن ھذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارھم في الجاھلية خيارھم في اإلسالم إذا فقھوا إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 9565حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ﷲ قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة قال قال النبي
صلى ﷲ عليه و سلم إياكم والظلم فان الظلم ظلمات عند ﷲ يوم القيامة وإياكم والفحش فان ﷲ ال يحب الفحش والتفحش
وإياكم والشح فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمھم وسفكوا دماءھم وقطعوا أرحامھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9566حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد األموي قال ثنا عبيد ﷲ عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا زنت خادم أحدكم فذكر معنى الحديث يعني ليحيى بن سعيد القطان عن عبيد ﷲ
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9567حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا يحيى القطان عن بن عجالن قال ثنا سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إياكم والظلم وذكر الحديث صحيح وھذا إسناد قوي
 - 9568حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد األموي قال ثنا عبيد ﷲ عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا زنت خادم أحدكم فذكر الحديث مكرر
 - 9569حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كھيل عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رجال
تقاضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعيرا فقالوا ما نجد اال أفضل من سنه فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى ﷲ لك قال خيار
الناس أحسنھم قضاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9570حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن عجالن قال حدثني سعيد عن أبي ھريرة قال وسمعت أبي يحدث
عن أبي ھريرة قال أبي قلت ليحيى كالھما عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال نعم قال ما من أمير عشرة إال يؤتى به يوم
القيامة مغلوال ال يفكه إال العدل أو يوبقه الجور إسناده قوي
 - 9571حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال حدثني سعيد عن أبي ھريرة قال وسمعت أبي يحدث عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أبي قلت ليحيى كالھما عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال نعم قال شعبتان من
أمر الجاھلية ال يتركھما الناس أبدا النياحة والطعن في النسب صحيح وھذا إسناد قوي
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 - 9572حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب قال حدثني األسود بن العالء بن جارية عن أبي سلمة
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجدي فرجل تكتب حسنة وأخرى
تمحو سيئة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9573حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أھون
أھل النار عذابا عليه نعالن يغلي منھما دماغه صحيح لغيره وھذا إسناد جيد
 - 9574حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لو
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا صحيح وھذا إسناد جيد
 - 9575حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال ثنا خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم ليس على المسلم في فرسه وال مملوكه صدقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9576حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال ثنا أسامة عن مكحول عن عراك عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم مثله صحيح
 - 9577حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب قال حدثني سعيد وحجاج قال ثنا ليث قال حدثني سعيد عن أبيه
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يا نساء المسلمات قال يحيى قالھا ثالثا ال تحقرن جارة لجارتھا ولو فرسن
شاة إسناداه صحيحان على شرط الشيخين
 - 9578حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي عن أبي ھريرة سمع النبي صلى ﷲ عليه و سلم
صوت صبي في الصالة فخفف الصالة إسناده جيد
 - 9579حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال حدثني أبي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
من اقتطع شبرا من األرض بغير حقه طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين صحيح وھذا إسناد جيد
 - 9580حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب قال ثنا سعيد بن أبي سعيد عن إسحاق عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا ﷲ فيه اال كان عليھم ترة وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر
ﷲ عز و جل اال كان عليه ترة وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر ﷲ اال كان عليه ترة صحيح وھذا إسناد ضعيف
لجھالة أبي إسحاق انظر الرواية التالية
 - 9581قال أبي ثناه روح قال ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن إسحاق مولى عبد ﷲ بن الحرث ولم يقل إذا أوى إلى فراشه
صحيح وھذا إسناد ضعيف نبه األرناؤوط أن صواب السند في ھذا الطريق والذي قبله " أبو إسحق " بدال من " إسحق " ثم
قال  :حديث صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة أبي إسحق مولى عبد ﷲ بن الحارث لم يرو عنه سوى سعيد المقبري
 - 9582حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال
نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيعتين في بيعة وعن لبستين ان يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد أو يحتبي بثوب
ليس بينه وبين السماء شيء إسناده حسن
 - 9583حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال ثنا محمد عن أبي ھريرة والحسن عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إسناد الموصول منه صحيح على شرط الشيخين
 - 9584حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تنكح
المرأة على عمتھا وال على خالتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9585حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال حدثني سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال سئل النبي صلى ﷲ عليه و سلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر إليھا وتطيعه إذا أمر وال تخالفه فيما يكره في
نفسھا وال في ماله إسناده قوي
 - 9586حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ما سالمناھن منذ حاربناھن من ترك شيئا خشية فليس منا يعني الحيات إسناده جيد
 - 9587حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبد ﷲ قال حدثني سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره وليتوسد يمينه ثم ليقل باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه اللھم
ان أمسكتھا فارحمھا وان أرسلتھا فاحفظھا بما حفظت به عبادك الصالحين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9588حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أحمد بن عبد الملك وھو الحراني قال ثنا زھير قال ثنا عبيد ﷲ بن عمر قال حدثني
سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فذكر الحديث
إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 9589حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال أخبرني سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لوال أن
أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك مع الوضوء وألخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل فإذا مضى ثلث الليل أو نصف
الليل نزل إلى السماء الدنيا جل وعز فقال ھل من سائل فأعطيه ھل من مستغفر فاغفر له ھل من تائب فأتوب عليه ھل من
داع فأجيبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9590حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال أنا عبيد ﷲ عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قال لوال أن أشق فذكر معناه وقال فان ﷲ عز و جل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وقال فيه حتى يطلع الفجر
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9591حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال ثنا بن أبي ذئب قال ثنا القاسم عن نافع بن جبير عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الناس تبع لقريش في ھذا الشأن خيارھم أتباع لخيارھم وشرارھم أتباع لشرارھم إسناده
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم
 - 9592حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
ثالثة ال ينظر ﷲ يعني إليھم يوم القيامة اإلمام الكذاب والشيخ الزاني والعامل المزھو صحيح وھذا إسناد جيد
والمثبت في طبعة األرناؤوط  " :والعائل المزھو "  -أي الفقير
 - 9593حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال حدثني أبي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
من كان } يؤمن با واليوم اآلخر فال يؤذين جاره ومن كان يؤمن با واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن با واليوم
اآلخر فليقل خيرا أو ليسكت وقال يحيى مرة أو ليصمت صحيح وھذا إسناد جيد
 - 9594حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال يبل أحدكم في الماء الدائم وال يغتسل فيه من الجنابة صحيح وھذا إسناد جيد
 - 9595حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال لما خلق ﷲ الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي إسناده جيد  ...وزيادة " بيده " شاذة لم يروھا عن أبي
ھريرة سوى ابن عجالن خالف في ذلك من ھو أوثق منه  ...وقد وقعت ھذه الزيادة في حديث شريك النخعي عن األعمش
 9148وذكرنا ھناك أنھا زيادة منكرة في حديث األعمش
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 - 9596حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال تجمعوا بين اسمي وكنيتي فإني أنا أبو القاسم ﷲ عز و جل يعطي وأنا أقسم صحيح وھذا إسناد جيد
 - 9597حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال أخبرني سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
انه كان إذا سافر قال اللھم اني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في األھل والمال اللھم أنت الصاحب
في السفر والخليفة في األھل اللھم اطو لنا األرض وھون علينا السفر إسناده قوي
 - 9598حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن عجالن عن سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال تغلبنكم أھل البادية على اسم صالتكم إسناده قوي
 - 9599حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من غسل ميتا فليغتسل رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة صدوق كان قد اختلط.
وقد اختلف في رفع ھذا الحديث ووقفه
 - 9600حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سليمان بن المغيرة قال ثنا حميد بن ھالل عن أبي رافع عن
أبي ھريرة قال كان جريج يتعبد في صومعته قال فأتته أمه فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني قال وكان أبو ھريرة يصف كما
كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصفھا وضع يده على حاجبه األيمن قال فصادفته يصلي فقال يا رب أمي وصالتي
فاختار صالته فرجعت ثم أتته فصادفته يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني فقال يا رب أمي وصالتي فاختار صالته ثم أتته
فصادفته يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني قال يا رب أمي وصالتي فاختار صالته فقالت اللھم ان ھذا جريج وانه ابني
وأني كلمته فأبى أن يكلمني اللھم فال تمته حتى تريه المومسات ولو دعت عليه أن يفتتن الفتتن قال وكان راع يأوي إلى ديره
قال فخرجت امرأة فوقع عليھا الراعي فولدت غالما فقيل ممن ھذا فقالت ھو من صاحب الدير فأقبلوا بفؤوسھم ومساحيھم
وأقبلوا إلى الدير فنادوه فلم يكلمھم فأخذوا يھدمون ديره فنزل إليھم فقالوا سل ھذه المرأة قال أراه تبسم قال ثم مسح رأس
الصبي فقال من أبوك قال راعي الضأن فقالوا يا جريج نبني ما ھدمنا من ديرك بالذھب والفضة قال ال ولكن أعيدوه ترابا كما
كان ففعلوا إسناده صحيح على شرط الشيخين وھو حديث مرفوع كما يفھم من قوله  " :وكان أبو ھريرة يصف كما كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصفھا "
 - 9601حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم قال ثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن
أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال كان رجل في بني إسرائيل تاجرا وكان ينقص مرة ويزيد أخرى قال ما
في ھذه التجارة خير التمس تجارة خير من ھذه فبنى صومعة وترھب فيھا وكان يقال له جريج فذكر نحوه إسناده ضعيف من
أجل عمر بن أبي سلمة  .وقد تفرد بمطلع ھذا الحديث بھذه السياقة
 - 9602حدثنا عبد ﷲ قال حدثني أبي قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا بن عجالن قال حدثني سعيد عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه وال يقل قبح ﷲ وجھك ووجه من أشبه وجھك فان ﷲ عز و جل
خلق آدم عليه السالم على صورته إسناده قوي
 - 9603حدثنا عبد ﷲ قال حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا ھشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تنكح األيم حتى تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذن قيل يا رسول ﷲ وكيف أذنھا قال ان تسكت
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9604حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يحيى عن ھشام ثنا يحيى عن أبي جعفر عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ثالث دعوات ال شك فيھن دعوة المسافر والمظلوم ودعوة الوالد على ولده حسن لغيره
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 - 9605حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن ھشام قال ثنا يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا ھريرة سجد في إذا
السماء انشقت قلت تسجد فيھا قال ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم سجد فيھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9606حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب ويزيد بن ھارون قال أنا بن أبي ذئب المعني قال ثنا سعيد بن
سمعان قال أتانا أبو ھريرة في مسجد بني زريق قال ثالث كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعمل بھن قد تركھن الناس
كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصالة ويكبر كلما ركع ورفع والسكوت قبل القراءة يسأل ﷲ من فضله قال يزيد يدعو ويسأل
ﷲ من فضله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9607حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مائة
رحمة أنزل منھا رحمة واحدة بين اإلنس والجن والھوام فبھا يتعاطفون وبھا يتراحمون وبھا تعطف الوحش على أوالدھا
وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة يرحم بھا عباده إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد
الملك فمن رجال مسلم
 - 9608حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن يزيد يعني بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لعمه قل ال إله اال ﷲ أشھد لك بھا يوم القيامة قال لوال أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك
الجزع ألقررت بھا عينك فأنزل ﷲ عز و جل } إنك ال تھدي من أحببت { إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم
 - 9609حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال رأيت أبا ھريرة يشير
بأصبعه مرارا والذي نفس أبي ھريرة بيده ما شبع نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأھله ثالثة أيام من خبز حنطة حتى فارق
الدنيا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9610حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال ثني أبو سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال يورد الممرض على المصح وقال ال عدوى وال طيرة وال ھامة فمن أعدى األول صحيح وھذا إسناد حسن رجاله
ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو
 - 9611حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبد الملك قال ثنا عطاء عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
أفضل الصدقة عن ظھر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وقال يحيى مرة ال صدقة اال من ظھر غنى
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9612حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال وضوء اال من حدث أو ريح إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن
أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9613حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن مالك قال حدثني سعيد وحجاج قال انا بن أبي ذئب عن سعيد المعني عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من كانت يعني عنده مظلمة في ماله أو عرضه فليأته فليستحلھا منه قبل أن يؤخذ
أو تؤخذ وليس عنده دينار وال درھم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيھا ھذا وإال أخذ من سيئات ھذا فألقى عليه
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9614حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن حبيب بن الشھيد عن عطاء قال قال أبو ھريرة كل الصالة يقرأ فيھا فما
أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9615حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سليمان التيمي عن أنس عن أبي ھريرة قال يحيى وربما ذكر النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال يتقرب العبد إلي شبرا إال تقربت إليه ذراعا وال يتقرب إلي ذراعا إال تقربت إليه باعا أو بوعا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9616حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم الذي يطعن نفسه إنما يطعنھا في النار والذي يتقحم فيھا يتقحم في النار والذي يخنق نفسه يخنقھا في النار
صحيح وھذا إسناد قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجالن
 - 9617حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال ثني العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعني قال ﷲ عز و جل أنا خير الشركاء من عمل لي عمال أشرك فيه غيري فانا منه بريء وھو
للذي أشرك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9618حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب قال ثنا سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ليأتين على الناس زمان ال يبالي المرء بما أخذ من المال بحالل أو بحرام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9619حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو ويزيد قال أنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 9620حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال اختتن إبراھيم وھو بن ثمانين اختتن بالقدوم صحيح وھذا إسناد جيد  ...وعلقه البخاري بإثر الحديث  3356عن ابن
عجالن عن أبي ھريرة  .وخالف الليث بن سعد يحيى بن سعيد في لفظه فقد أخرجه ابن حبان من طريقه  6205عن ابن
عجالن به ولفظه " اختتن إبراھيم النبي حين بلغ عشرين ومئة سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة واختتن بالقدوم "  .قلنا :
ورواية يحيى بن سعيد ھي المحفوظة فقد رجح أھل العلم أن سن إبراھيم عند اختتانه كان ثمانين سنة
 - 9621حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا أبو حيان قال ثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ھريرة
قال أتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بلحم فدفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنھس منھا نھسة ثم قال أنا سيد الناس يوم
القيامة وھل تدرون لم ذلك يجمع ﷲ عز و جل األولين واآلخرين في صعيد واحد يسمعھم الداعي وينفذھم البصر وتدنو
الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال يحتملون فيقول بعض الناس لبعض أال ترون إلى ما أنتم فيه أال ترون
إلى ما قد بلغكم أال تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز و جل فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم صلى ﷲ عليه و
سلم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك ﷲ بيده ونفخ فيك من روحه وأمر المالئكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى
ما نحن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول آدم عليه السالم ان ربي عز و جل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن
يغضب بعده مثله وانه نھاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي اذھبوا إلى غيري اذھبوا إلى نوح فيأتون
نوحا صلى ﷲ عليه و سلم فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أھل األرض وسماك ﷲ عبدا شكورا فاشفع لنا عند ربك أال
ترى إلى ما نحن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول نوح ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله
وانه كانت لي دعوة على قومي نفسي نفسي نفسي نفسي اذھبوا إلى غيري اذھبوا إلى إبراھيم فيأتون إبراھيم فيقولون يا
إبراھيم أنت نبي ﷲ وخليله من أھل األرض اشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول لھم إبراھيم
ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فذكر كذباته نفسي نفسي نفسي نفسي اذھبوا إلى
غيري اذھبوا إلى موسى عليه السالم فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول ﷲ اصطفاك ﷲ برساالته وبتكليمه على
الناس اشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول لھم موسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وأني قتلت نفسا لم أومر بقتلھا نفسي نفسي نفسي نفسي اذھبوا إلى غيري أذھبوا إلى
عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول ﷲ وكلمته ألقاھا إلى مريم وروح منه قال ھكذا ھو وكلمت الناس في المھد
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فاشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فيه أال ترى ما قد بلغنا فيقول لھم عيسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله
مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا اذھبوا إلى غيري اذھبوا إلى محمد صلى ﷲ عليه و سلم فيأتوني فيقولون يا محمد
أنت رسول ﷲ وخاتم األنبياء غفر ﷲ لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فيه أال ترى ما
قد بلغنا فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز و جل ثم يفتح ﷲ علي ويلھمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم
يفتحه على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه اشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي
أمتي يا رب فيقول يا محمد أدخل من أمتك من ال حساب عليه من الباب األيمن من أبواب الجنة وھم شركاء الناس فيما سواه
من األبواب ثم قال والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وھجر أو كما بين مكة وبصرى
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9622حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة أن رجال شتم أبا بكر
والنبي صلى ﷲ عليه و سلم جالس فجعل النبي صلى ﷲ عليه و سلم يعجب ويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله فغضب
النبي صلى ﷲ عليه و سلم وقام فلحقه أبو بكر فقال يا رسول ﷲ كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله
غضبت وقمت قال انه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن ألقعد مع الشيطان ثم قال يا
أبا بكر ثالث كلھن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنھا عز و جل أال أعز ﷲ بھا نصره وما فتح رجل باب عطية
يريد بھا صلة إال زاده ﷲ بھا كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بھا كثرة اال زاده ﷲ عز و جل بھا قلة حسن لغيره
 - 9623حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا بن عجالن حدثني وھب بن كيسان قال مر أبي على أبي ھريرة فقال أين تريد
قال غنيمة لي قال نعم امسح رعامھا وأطب مراحھا وصل في جانب مراحھا فإنھا من دواب الجنة وأنسى بھا فإني سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول انھا أرض قليلة المطر قال يعني المدينة رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن
عجالن وھو قوي لكن وھب بن كيسان لم يصرح بسماعه من أبي ھريرة وقد قيل إنه رآه
 - 9624حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال
كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يكره الشكال من الخيل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9625حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رحم ﷲ رجال قام من الليل فصلى وأيقظ أھله فصلت فان أبت نضح في وجھھا الماء
ورحم ﷲ امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجھا فصلى فان أبى نضحت في وجھه الماء إسناده قوي
 - 9626حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نھى عن بيع الحصاة وبيع الغرر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9627حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا األوزاعي قال حدثني الزھري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا ھريرة
يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تسبوا الريح فإنھا تجيء بالرحمة والعذاب ولكن سلوا ﷲ من خيرھا وتعوذوا من
شرھا صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 9628حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يحل المرأة تؤمن با واليوم اآلخر تسافر يوما اال مع ذي محرم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9629حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال حدثني سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ثالثة كلھم حق على ﷲ عز و جل عونه المجاھد في سبيل ﷲ عز و جل والناكح ليستعفف والمكاتب يريد األداء إسناده
قوي
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 - 9630حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال األنبياء إخوة لعالت دينھم واحد وأمھاتھم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ألنه لم يكن بيني
وبينه نبي وانه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل بين
ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى يھلك ﷲ في زمانه الملل كلھا غير اإلسالم ويھلك
ﷲ في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع اآلمنة في األرض حتى ترتع اإلبل مع األسد جميعا والنمور مع البقر والذئاب مع
الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات ال يضر بعضھم بعضا فيمكث ما شاء ﷲ ان يمكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون
ويدفنونه صحيح وفي ھذا اإلسناد إنقطاع
 - 9631حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب قال ثنا ھشام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال األنبياء فذكر معناه اال انه قال حتى يھلك في زمانه مسيح الضاللة األعور الكذاب صحيح وھذا
إسناد منقطع
 - 9632حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال ثنا عبد الرحمن بن آدم عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكر الحديث صحيح وھذا إسناد منقطع
* نبه األرناؤوط أن قوله " حدثنا عبد الرحمن بن آدم " خطأ في ھذه النسخة صوابه " حدث عبد الرحمن بن آدم " كما في
النسخ المتقنة وأنه لم يثبت سماع قتادة من عبد الرحمن بن آدم
 - 9633حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة قال دخل
رجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فسلم فرد عليه السالم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع ففعل
ذلك ثالث مرات قال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير ھذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصالة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك
من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم
أفعل ذلك في صالتك كلھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9634حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن إسماعيل يعني بن أبي خالد قال ثنا زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال كسرى بعد كسرى وال قيصر بعد قيصر والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزھما في سبيل ﷲ عز و جل
صحيح
 - 9635حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ويزيد عن إسماعيل عن أبيه ان أبا ھريرة كان يصلي بھم بالمدينة نحوا من
صالة قيس وكان قيس ال يطول قال قلت ھكذا كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي قال نعم أو أوجز وقال يزيد وأوجز
حدثناه وكيع قال نعم وأوجز صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 9636حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن أشعث عن محمد عن أبي صالح ذكوان عن أبي ھريرة وأبي سعيد وجابر أو
اثنين من ھؤالء الثالثة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن الصرف إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير
أشعث
 - 9637حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال ثنا فضيل بن غزوان قال حدثني بن أبي نعم عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال الذھب بالذھب والفضة بالفضة والورق بالورق مثال بمثل يدا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9638حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال ثنا محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال نھى رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن كسب االماء إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9639حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9640حدثنا عبد ﷲ قال حدثني أبي قال ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم المؤمن يغار وﷲ أشد غيرا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9641حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ما عفا رجل اال زاده ﷲ به عزا وال نقصت صدقة من مال وال عفا رجل قط اال زاده ﷲ عزا إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 9642حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم أال أدلكم على ما يرفع ﷲ عز و جل به الدرجات ويكفر به الخطايا كثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصالة بعد الصالة
وإسباغ الوضوء على المكاره إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9643حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال تمنعوا إماء ﷲ مساجد ﷲ وليخرجن تفالت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9644حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن مالك قال أخبرني الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال نعى لنا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فصف أصحابه خلفه وكبر عليه أربعا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9645حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال ثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9646وبإسناده مثل المجاھد في سبيل ﷲ عز و جل مثل القانت الصائم في بيته الذي ال يفتر حتى يرجع بما رجع من
غنيمة أو يتوفاه ﷲ فيدخله الجنة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9647حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى يعني بن سعيد عن محمد بن عمرو قال ثني أبو سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر
فاقرؤوا إن شئتم } فال تعلم نفس ما أخفي لھم من قرة أعين { صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9648وقال صلى ﷲ عليه و سلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلھا مائة عام ما يقطعھا فاقرؤوا إن شئتم } وظل
ممدود صحيح وھذا إسناد حسن إسناد سابقه
 - 9649قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيھا وقرأ } فمن زحزح عن
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور { صحيح وھذا إسناد حسن إسناد سابقه
 - 9650وبإسناده قال إذا كبر اإلمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وان صلى جالسا فصلوا جلوسا صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 9651وبإسناده قال صلى ﷲ عليه و سلم الناس معادن فخيارھم في الجاھلية خيارھم في اإلسالم إذا فقھوا صحيح وھذا
إسناد حسن
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 - 9652وبإسناده قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقدموا الشھر بيوم وال يومين اال أن يوافق أحدكم صوما كان
يصومه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فأتموا ثالثين يوما ثم أفطروا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9653وبإسناده قال في الجنين غرة عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أيعقل من ال أكل وال شرب وال صاح وال استھل
فمثل ذلك يطل فقال ان ھذا القول لقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9654وبإسناده قال الرؤيا الصالحة يراھا المسلم أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 9655حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم تنام عيني وال ينام قلبي إسناده قوي
 - 9656حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي عن أبي ھريرة قال قيل يا رسول ﷲ أي النساء
خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر وال تخالفه فيما يكره في نفسھا وماله إسناده قوي
 - 9657حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال حدثني سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال تغلبنكم أھل البادية على اسم صالتكم إسناده قوي
 - 9658حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال سمعت أبي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال أدنى أھل النار عذابا رجل يجعل له نعالن يغلى منھما دماغه إسناده قوي
 - 9659وبإسناده قال أقاتل الناس حتى يقولوا ال } إله إال ﷲ فإذا قالوا ال إله اال ﷲ عصموا مني دماءھم وأموالھم اال بحقھا
إسناده قوي
 - 9660حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن عجالن قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على جبھته وخفض أو غض من صوته إسناده قوي
 - 9661حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن مالك قال حدثني الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال نعى لنا
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم النجاشي اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فصف أصحابه خلفه فكبر عليه أربعا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9662حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال حدثني سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا انتھى أحدكم إلى المجلس فليسلم فان بدا له أن يجلس فليجلس ثم ان قام والقوم جلوس فليسلم فليست األولى بأحق من
اآلخرة إسناده قوي
 - 9663حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد ﷲ قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال سبعة يظلھم ﷲ في ظله يوم ال ظل إال ظله اإلمام العادل وشاب نشأ بعبادة ﷲ
ورجل قلبه متعلق بالمساجد ورجالن تحابا في ﷲ عز و جل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة أخفاھا ال تعلم
شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر ﷲ خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته ذات منصب وجمال إلى نفسھا قال أنا أخاف ﷲ عز و
جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9664حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن عجالن قال حدثني سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال اللھم اني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة إسناده قوي من أجل محمد بن عجالن وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
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 - 9665حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا عبيد ﷲ عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن الشغار قال والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي
إسناده صحيح على شرط الشيخين
* " قال  :والشغار أن يقول  . " . ...القائل ھو أحد الرواة ويغلب على الظن أنه ابن نمير
 - 9665قال ونھى عن بيع الغرر وعن الحصاة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9666حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا ثور يعني بن يزيد عن مكحول عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم العين حق ويحضر بھا الشيطان وحسد بن آدم إسناده منقطع  .مكحول لم يسمع من أبي ھريرة
 - 9667حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا ھشام عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
غفر لرجل نحى غصن شوك عن طريق الناس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9668حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا ھاشم بن ھاشم قال ثني أبو صالح مولى السعديين عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان رجاال يستنفرون عشائرھم يقولون الخير الخير والمدينة خير لھم لو كانوا يعلمون
والذي نفس محمد بيده ال يصبر على ألوائھا وشدتھا أحد إال كنت له شھيدا أو شفيعا يوم القيامة والذي نفسي بيده انھا لتنفي
أھلھا كما ينفي الكير خبث الحديد والذي نفس محمد بيده ال يخرج منھا أحد راغبا عنھا إال أبدلھا ﷲ عز و جل خيرا منه
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9669حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا األعمش ووكيع قال ثنا األعمش عن أبي حازم األشجعي عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وھو غضبان لعنتھا المالئكة حتى
يصبح قال وكيع عليھا ساخط إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9670حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يا بالل حدثني بأرجى عمل عملته في اإلسالم عندك منفعة فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة فقال
بالل ما عملت عمال في اإلسالم أرجى عندي منفعة إال اني لم أتطھر طھورا تاما في ساعة من ليل أو نھار اال صليت بذلك
الطھور ما كتب ﷲ لي أن أصلي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9671حدثنا عبد حدثني أبي ثنا بن نمير قال أنا حجاج يعني بن دينار عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن
أبي ھريرة قال خرج علينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ومعه حسن وحسين ھذا على عاتقه وھذا على عاتقه وھو يلثم ھذا
مرة ويلثم ھذا مرة حتى انتھى إلينا فقال له رجل يا رسول ﷲ انك تحبھما فقال من أحبھما فقد أحبني ومن أبغضھما فقد
أبغضني حسن وھذا إسناد ضعيف لجھالة عبدالرحمن بن مسعود
 - 9672حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير وأبو أسامة قاال ثنا عبيد ﷲ عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال سيحان وجيحان والنيل والفرات وكل من أنھار الجنة قال عبد ﷲ قال
أبي قال أبو أسامة كل من أنھار الجنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9673حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال أخبرني األعمش عن أبي يحيى مولى جعدة عن أبي ھريرة قال قال رجل يا رسول ﷲ
ان فالنة يذكر من كثرة صالتھا وصيامھا وصدقتھا غير أنھا تؤذي جيرانھا بلسانھا قال ھي في النار قال يا رسول ﷲ فان
فالنة يذكر من قلة صيامھا وصدقتھا وصالتھا وإنھا تصدق باألتوار من األقط وال تؤذي جيرانھا بلسانھا قال ھي في الجنة
إسناده حسن
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 - 9674حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أسامة قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد ﷲ عن أبي
صالح األشعري عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه عاد مريضا ومعه أبو ھريرة من وعك كان به فقال
له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبشر ان ﷲ عز و جل يقول ناري أسلطھا على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من
النار في اآلخرة إسناده جيد
 - 9675حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسباط قال ثنا مطرف عن أبي الجھم عن أبي زيد عن أبي ھريرة قال كنت قاعدا عند
النبي صلى ﷲ عليه و سلم فجاءته امرأة فقالت يا رسول ﷲ طوق من ذھب قال طوق من نار قالت يا رسول ﷲ سواران من
ذھب قال سواران من نار قالت قرطان من ذھب قال قرطان من نار قال وكان عليھا سوار من ذھب فرمت به ثم قالت يا
رسول ﷲ ان إحدانا إذا لم تزين لزوجھا صلفت عنده قال فقال ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة ثم تصفرھما بالزعفران
إسناده ضعيف لجھالة أبي زيد صاحب أبي ھريرة
 - 9676حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا محمد يعني بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل أنزل القرآن على سبعة أحرف عليم حكيم غفور رحيم إسناده حسن
 - 9677حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراھيم عن بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9678حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو داود الحفري عن شريك عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صنفان من أمتي من أھل النار لم أرھم بعد نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت على
رؤوسھن أمثال أسنمة اإلبل ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحھا ورجال معھم أسياط كأذناب البقر يضربون بھا الناس صحيح
شريك وإن كان سيء الحفظ قد توبع وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 9679حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9680وبإسناده قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعلمنا أن ال نبادر اإلمام بالركوع والسجود وإذا كبر فكبروا وإذا
سجد فاسجدوا وإذا قال } غير المغضوب عليھم وال الضالين { فقولوا آمين فإذا وافق كالم المالئكة غفر لمن في المسجد وإذا
قال سمع ﷲ لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9681حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد قاال ثنا الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن شيخ من األنصار
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن وما
ازداد عبد من السلطان قربا اال ازداد من ﷲ عز و جل بعدا ضعيف
 - 9682حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا داود االودي عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم في قوله } عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا { قال ھو المقام الذي أشفع ألمتي فيه حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف
لضعف داود
 - 9683حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو خالد األحمر عن أسامة عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم كم من صائم ليس له من صيامه اال الجوع وكم من قائم ليس له من قيامه اال السھر إسناده حسن
 - 9684حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال مر رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على قبر فقال ائتوني بجريدتين فجعل إحداھما عند رأسه واألخرى عند رجليه فقيل يا نبي ﷲ أينفعه
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ذلك قال لن يزال ان يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيھما ندو إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم وھو ثقة
 - 9685حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد عن يزيد عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم لعمه قل ال إله إال ﷲ أشھد لك بھا عند ﷲ يوم القيامة قال لوال ان تعيرني قريش ألقررت عينك بھا قال فأنزل ﷲ عز و
جل } إنك ال تھدي من أحببت ولكن ﷲ يھدي من يشاء وھو أعلم بالمھتدين { إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9686حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال زار
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قبر أمه فبكى وبكى من حوله فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم استأذنت ربي في أن أستغفر
لھا فلم يؤذن لي واستأذنته في ان أزور قبرھا فأذن لي فزوروا القبور فإنھا تذكر الموت إسناده على شرط مسلم  .وقد تفرد به
يزيد بن كيسان  ...ثم ذكر من حاله وختمه بقوله " قلنا  :ھو كما قال ابن حبان مقبول الرواية إال ما يعلم أنه أخطأ فيه "  ...ثم
خرج الحديث عند مسلم  976وغيره
 - 9687حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال جاءت امرأة
إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم بھا لمم فقالت يا رسول ﷲ ادع ﷲ ان يشفيني قال ان شئت دعوت ﷲ ان يشفيك وان شئت
فاصبري وال حساب عليك قالت بل أصبر وال حساب علي إسناده حسن
 - 9688حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم اثنتان ھما بالناس كفر نياحة على الميت وطعن في النسب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9689حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال األعمش ال أراه اال
قد رفعه قال ويل للعرب من أمر قد اقترب أفلح من كف يده قال عبد ﷲ قال أبي ووافقه أبو معاوية عن أبي ھريرة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9690حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إنما مثل ھؤالء الصلوات الخمس مثل نھر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فماذا يبقين
من درنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9691حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حصين بن اللجالج
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يجتمع الشح واإليمان في جوف رجل مسلم وال يجتمع غبار في
سبيل ﷲ ودخان جھنم في جوف رجل مسلم صحيح بطرقه وشواھده
 - 9692حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ويزيد قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قالوا يا
رسول ﷲ انا نجد في أنفسنا ما يسرنا نتكلم به وان لنا ما طلعت عليه الشمس قال أوجدتم ذلك قالوا نعم قال ذاك صريح
اإليمان صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9693حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا محمد يعني بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك
القرظي عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ما تعدون الشھيد قالوا
الذي يقاتل في سبيل ﷲ حتى يقتل قال ان الشھيد في أمتي إذا لقليل القتيل في سبيل ﷲ شھيد والطعين في سبيل ﷲ شھيد
والغريق في سبيل ﷲ شھيد والخار عن دابته في سبيل ﷲ شھيد والمجنوب في سبيل ﷲ شھيد قال محمد المجنوب صاحب
الجنب قال األ نؤوط  :إسناده ضعيف
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 - 9694حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا داود عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ان أكثر ما يدخل الناس النار األجوفان قالوا يا رسول ﷲ وما األجوفان قال الفرج والفم قال أتدرون أكثر ما يدخل الجنة تقوى
ﷲ وحسن الخلق حسن وھذا إسناد ضعيف
 - 9695حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد قال ثنا داود عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ال يقومن أحدكم إلى الصالة وبه أذى يعني البول والغائط صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف
 - 9696حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا تليد بن سليمان قال ثنا أبو الحجاف عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال نظر النبي صلى
ﷲ عليه و سلم إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم إسناده ضعيف جدا
 - 9697حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن إدريس قال سمعت سھيل بن أبي صالح يذكر عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فان عجل بك شيء فصل ركعتين وركعتين إذا رجعت
قال بن إدريس وال أدري ھذا من حديث رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أم ال إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9698حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مروان الفزاري قال أنا ھشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أفضل اإليمان عند ﷲ عز و جل إيمان ال شك فيه وغزو ال غلول فيه وحج
مبرور قال فقال أبو ھريرة حج مبرور يكفر خطايا تلك السنة قال مروان ال شك فيه عن الحجاج الصواف أو عن ھشام
صحيح وھذا إسناد ضعيف
* قوله " ال شك فيه " خطأ صوابه " أشك فيه " ) أفاده األرناؤوط (
 - 9699حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مروان الفزاري قال أنا صبيح أبو المليح قال سمعت أبا صالح يحدث عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ال يسأله يغضب عليه إسناده ضعيف
 - 9700حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمار بن محمد وھو بن أخت سفيان الثوري عن منصور عن أبي عثمان عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تنزع الرحمة إال من شقي إسناده حسن
 - 9701حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمار بن محمد عن عطاء يعني بن السائب عن األغر أبي مسلم عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ﷲ عز و جل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئا منھما ألقيته في جھنم
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9702حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمار بن محمد عن الصلت بن قويد عن أبي ھريرة قال سمعت خليلي أبا القاسم صلى
ﷲ عليه و سلم يقول ال تقوم الساعة حتى ال تنطح ذات قرن جماء إسناده ضعيف
 - 9703حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أوتيت جوامع الكلم وجعلت لي األرض مسجدا وطھورا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9704حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حبيب عن بن المطوس عن المطوس عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدھر إسناده ضعيف لجھالة ابن
المطوس وأبيه
 - 9705حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا أبو العميس عتبة عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان إسناده
صحيح على شرط مسلم
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 - 9706حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم الھر سبع إسناده ضعيف
 - 9707حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم والذي نفسي بيده ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنون حتى تحابوا ثم قال ھل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم
أفشوا السالم بينكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9708حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سھيل بن أبي صالح عن عبد ﷲ بن دينار عن أبي صالح عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الحياء شعبة من اإليمان إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9709حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يؤمنا فيجھر ويخافت فجھرنا فيما جھر وخافتنا فيما خافت وسمعته يقول ال صالة اال بقراءة صحيح
 - 9710حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا بن أبي ذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال سجد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والمسلمون في النجم إال رجلين من قريش أرادا بذلك الشھرة إسناده قوي
 - 9711حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ويعلى ومحمد أنبأنا عبيد قالوا أنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قرأ بن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة
وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9712حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم كل عمل بن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء ﷲ قال ﷲ عز و جل إال الصوم فإنه لي
وأنا أجزي به يدع طعامه وشھوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب
عند ﷲ من ريح المسك الصوم جنة الصوم جنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9713حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن األعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي ھريرة قال واألعمش يرفعه إذا
انقطع شسع أحدكم فال يمشي في النعل الواحدة إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين فمن رجال مسلم
 - 9714حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا النھاس بن قھم الصبحي عن شداد أبي عمار عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر إسناده ضعيف
لضعف النھاس بن قھم
 - 9715حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من لم يوتر فليس منا حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن مرة وفي اإلسناد إنقطاع معاوية بن
قرة لم يسمع من أبي ھريرة
 - 9716حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9717حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا أبو مليح المدني سمعه من أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من لم يدع ﷲ غضب ﷲ عليه إسناده ضعيف
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 - 9718حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين على جمع المال وطول الحياة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9719حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن إبراھيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو شرابه فليغمسه إذا أخرجه فان في أحد جناحيه داء وفي اآلخر شفاء
وانه يقدم الداء صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف إبراھيم بن الفضل
 - 9720حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا النھاس عن شيخ بمكة عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يقول فر من المجذوم فرارك من األسد صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة الراوي عن أبي ھريرة ولضعف النھاس
 - 9721حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد ﷲ الجھني عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه بمنزلة رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل ﷲ كلما سمع
بھيعة استوى على متنه ثم طلب الموت مظانه ورجل في شعب من ھذه الشعاب يقيم الصالة ويؤتي الزكاة ويدع الناس اال من
خير صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9722حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال جاء رجل إلى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم يريد سفرا فقال يا رسول ﷲ أوصني قال أوصيك بتقوى ﷲ والتكبير على كل شرف فلما مضى قال
اللھم ازو له األرض وھون عليه السفر إسناده حسن
 - 9723حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سعد ان الجھني عن سعد أبي مجاھد الطائي عن أبي مدله عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اإلمام العادل ال ترد دعوته حسن
 - 9724حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع وأبو نعيم وھو الفضل بن دكين قاال ثنا سفيان عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا لقيتم اليھود في الطريق فاضطروھم إلى أضيقھا وال تبدؤوھم
بالسالم قال أبو نعيم المشركين بالطريق إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9725حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد ﷲ عن عبيد مولى أبي رھم عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحھا لم يقبل منھا صالة حتى تغتسل
اغتسالھا من الجنابة حديث محتمل للتحسين وھذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيدﷲ
 - 9726حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة وعبد الرحمن عن شعبة عن محمد بن
زياد قال سمعت أبا ھريرة المعني ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فالكھا في
فيه فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم كخ كخ فانا ال تحل لنا الصدقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9727حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ال يقل أحدكم لعبده عبدي ولكن ليقل فتاي وال يقل العبد لسيده ربي ولكن ليقل سيدي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9728حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء إسناده ضعيف  ...ونقل عن ابن عبد البر في
االستذكار كالما منه  . . " :وسئل أحمد بن حنبل  -وھو إمام أھل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه  -عن الصالة على
الجنازة في المسجد فقال  :ال بأس بذلك وقال بجوازه فقيل  :فحديث أبي ھريرة ؟ فقال  :ال يثبت أو قال  :حتى يثبت ثم قال :
رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء فيما انفرد به  .فقد صحح أحمد بن حنبل السنة في الصالة على الجنائز في المسجد
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وقال بذلك وھو قول الشافعي وجمھور أھل العلم وھي السنة المعمول بھا في الخليفتين بعد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
صلى عمر على أبي بكر في المسجد وصلى صھيب على عمر بالمسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير
 - 9729حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا ھشام بن عروة عن وھب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي
ھريرة قال كان النبي صلى ﷲ عليه و سلم في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بھا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دعھا
يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعھد حديث إسناده ضعيف النقطاعه
 - 9730حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ألن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحترق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9731حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن سھيل بن أبي صالح عن الحرث بن مخلد عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ملعون من أتى امرأته في دبرھا حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير الحارث بن مخلد
 - 9732حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تصم المرأة يوما واحدا وزوجھا شاھد اال بإذنه قال وكيع اال رمضان
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9733حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا داود الزعافري عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم }
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا { قال الشفاعة حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف داود
 - 9734حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي ھريرة
قال جاء مشركو قريش إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم يخاصمونه في القدر فنزلت } يوم يسحبون في النار على وجوھھم
ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر { إسناده حسن
 - 9735حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول على المنبر أشعر كلمة قالتھا العرب قول لبيد بن ربيعة
) أال كل شيء ما خال ﷲ باطل صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 9736حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال حدثني شريك عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تصحب المالئكة رفقة فيھا كلب وال جرس صحيح
 - 9737حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان قال حدثني عثمان بن واقد يعني العمري عن كدام بن عبد الرحمن
السلمي عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا ھريرة فسألته فقال سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول نعم أو نعمت األضحية الجذع من الضأن فانتھبھا الناس إسناده ضعيف
 - 9738حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى أحدكم نھمته من سفره فليعجل إلى أھله
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9739حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تسافر امرأة مسيرة يوم تام إال مع ذي محرم إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9740حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه عن أبي ھريرة قال سفيان يرفعه قال ان الميت
ليسمع خفق نعالھم إذا ولوا مدبرين صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 9741حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سعدان الجھني عن أبي مجاھد عن أبي مدله عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ثالثة ال يرد دعاؤھم اإلمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعھا ﷲ فوق الغمام يوم
القيامة ويفتح لھا أبواب السماء ويقول الرب عز و جل بعزتي ألنصرنك ولو بعد حين صحيح بطرقه وشواھده دون قوله "
يوم القيامة " وھذا اإلسناد ضعيف لجھالة أبي مدلة
 - 9742حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سعدان الجھني عن أبي مجاھد الطائي عن أبي مدله عن أبي ھريرة قال
قلنا يا رسول ﷲ أخبرنا عن الجنة ما بناؤھا قال لبنة من ذھب ولبنة من فضة مالطھا المسك االذفر حصباؤھا الياقوت
واللؤلؤ وتربتھا الورس والزعفران من يدخلھا يخلد ال يموت وينعم ال يبأس ال يبلى شبابھم وال تخرق ثيابھم صحيح وإسناده
ضعيف
 - 9743حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يجزئ ولد والده اال أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9744حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا يونس يعني بن أبي إسحاق عن مجاھد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9745حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال النبي صلى ﷲ
عليه و سلم ليس المسكين الطواف عليكم الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين المتعفف إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9746حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سھيل بن أبي صالح عن عبد ﷲ بن دينار عن أبي صالح عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اإليمان بضع وسبعون بابا فادناه إماطة األذى عن الطريق وارفعھا قول
ال إله اال ﷲ إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9747حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم اإليمان بضع وسبعون بابا فأدناھا إماطة األذى عن الطريق وأرفعھا قول ال إله اال ﷲ
* نبه األرناؤوط أن ھذا الحديث ملفق من سند الحديث التالي ومتن الحديث السابق
 - 9748حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9749حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منھما على حدة صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 9750حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا أبان بن صمعة عن زينب ابنة النعمان عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن األوعية اال وعاء يوكأ رأسه صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة زيينة بنت النعمان
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 - 9751حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا فضيل بن غزوان الضبي عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ثالث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانھا خيرا طلوع الشمس من
مغربھا والدخان ودابة األرض إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9752حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم اجعل رزق آل محمد قوتا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9753حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن جرير بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من أحب ان يقرأ القرآن غريضا كذا قال كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد صحيح لغيره وھذا إسناد
ضعيف لضعف جرير بن أيوب
 - 9754حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ھو أحق بمجلسه إذا رجع إليه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن
رجال مسلم
 - 9755حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاھد عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عن الدواء الخبيث يعني السم إسناده حسن
 - 9756حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن عبيد ﷲ عن زياد بن ثويب
عن أبي ھريرة قال دخل علي النبي صلى ﷲ عليه و سلم وأنا اشتكي قال عبد الرحمن في حديثه يعودني فقال أال أعلمك قال
عبد الرحمن اال أرقيك برقية رقاني بھا جبريل عليه السالم قلت بلى بأبي وأمي قال بسم ﷲ أرقيك وﷲ يشفيك من كل داء
يؤذيك } ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد { وقال عبد الرحمن من كل داء فيك المرفوع منه صحيح لغيره
وھذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيدﷲ وجھالة زياد بن ثويب
 - 9757حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن أبي ھريرة قال ما رأيت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى الضحى قط إال مرة إسناده قوي
 - 9758حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجحاف عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم اللھم اني أحبھما فأحبھما إسناده قوي
 - 9759حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا حوشب بن عقيل قال حدثني مھدي العبدي عن عكرمة قال قال دخلت على
أبي ھريرة في بيته فسألته عن صوم عرفة بعرفات فقال أبو ھريرة نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن صوم عرفة
بعرفات إسناده ضعيف
 - 9760حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن ھارون الثقفي قال سمعت عطاء عن أبي ھريرة قال في كل صالة قراءة فما
أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسمعناكم وما لم يسمعنا لم نسمعكم إسناده صحيح
 - 9761حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا ھشام بن سعد عن سعيد بن أبي ھالل عن بن أبي ذباب عن أبي ھريرة أن
رجال من أصحاب النبي صلى ﷲ عليه و سلم مر بشعب فيه عين عذبة قال فأعجبته يعني طيب الشعب فقال لو أقمت ھا ھنا
وخلوت ثم قال ال حتى أسأل النبي صلى ﷲ عليه و سلم فسأله فقال مقام أحدكم يعني في سبيل ﷲ خير من عبادة أحدكم في
أھله ستين سنة أما تحبون ان يغفر ﷲ لكم وتدخلون الجنة جاھدوا في سبيل ﷲ من قاتل في سبيل ﷲ فواق ناقة وجبت له الجنة
إسناده حسن
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 - 9762حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم كونوا عباد ﷲ إخوانا ال تعادوا وال تباغضوا سددوا وقاربوا وأبشروا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9763حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن صالح يعني مولى التوأمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا ﷲ عز و جل ويصلوا على النبي صلى ﷲ عليه و سلم اال كان
مجلسھم ترة عليھم يوم القيامة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9764حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لما حج بنسائه قال إنما ھي ھذه الحجة ثم الزمن ظھور الحصر إسناده حسن
 - 9765حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا وكيع عن محمد بن شريك قال ثنا عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نعم اإلبل الثالثون يحمل على نجيبھا وتعير أداتھا وتمنح غزيرتھا ويجبيھا يوم وردھا في أعطانھا إسناده صحيح
 - 9766حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي ھند عن شيخ سمع أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فليختر العجز على الفجور إسناده ضعيف لجھالة
الراوي المبھم عن أبي ھريرة
 - 9767حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال رجل يا
رسول ﷲ أي الصدقة أفضل قال ان تصدق وأنت شحيح أو صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر وال تمھل حتى إذا كانت
بالحلقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9768حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يمنعن أحدكم جاره ان يضع خشباته على جداره صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة أبي
عكرمة المخزومي
 - 9769حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان األغر عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال المدينة من صبر على شدتھا وألوائھا كنت له شفيعا أو شھيدا يوم القيامة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9770حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي ھريرة
جاءت امرأة إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم قد طلقھا زوجھا فأرادت أن تأخذ ولدھا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
استھما فيه فقال الرجل من يحول بيني وبين ابني فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لالبن اختر أيھما شئت فاختار أمه
فذھبت به إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة فقد روى له أصحاب السنن وھو ثقة
 - 9771حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن األغر أبي مسلم قال أشھد على أبي ھريرة وأبي
سعيد انھما شھدا لي على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال وأنا أشھد عليھما ما قعد قوم يذكرون ﷲ اال حفت بھم
المالئكة وتنزلت عليھم السكينة وتغشتھم الرحمة وذكرھم ﷲ فيمن عنده إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير األغر أبي مسلم فمن رجال مسلم
 - 9772حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال حدثني عبد ﷲ بن سعيد يعني بن أبي ھند عن سعيد بن مرجانة انه حدث علي
بن حسين عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أعتق رقبة كان له بعتق كل عضو منه عضو من النار
حتى ذكر الفرج قال فدعا علي بن حسين غالما له فأعتقه صحيح
524

 - 9773حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فھو أحق به إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9774حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يباشر الرجل الرجل وال المرأة المرأة اال الولد والوالدة صحيح دون قوله " إال الولد
والوالد " وھذا إسناد ضعيف لجھالة الطفاوي
* قوله " إال الولد و الوالد " ھي ھكذا في طبعة األرناؤوط وعزاھا إلى نسخه المتقنة وذكر أن " إال الولد و الوالدة " وقع في
الميمنية والنسخ المتأخرة
 - 9775حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد ﷲ بن ذكوان عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين جمع المال وطول الحياة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9776حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال حدثني مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن
أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى بھم فسھا فلما سلم سجد سجدتين ثم سلم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9777حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش قال أنا أبو صالح عن أبي ھريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى ﷲ
عليه و سلم فقال ان فالنا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال انه سينھاه ما يقول إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 9778حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن محمد يعني بن زياد عن أبي ھريرة قال رأيت النبي صلى
ﷲ عليه و سلم حامال الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9779حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ذروني ما تركتكم فإنما ھلك من كان قبلكم بسؤالھم واختالفھم على أنبيائھم فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ما استطعتم وإذا
نھيتكم عن أمر فاجتنبوه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9780حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم كان له سكتة في الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9781حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا كامل أبو العالء قال سمعت أبا صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عجب ربنا عز و جل من قوم يقادون إلى الجنة في السالسل
* ذكر األرناؤوط أن السند الواقع ھنا خطأ وصوبه من نسخه المتقنة كما يلي " حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد
بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم " وقال  :إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 9782حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا كامل أبو العالء قال سمعت أبا صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم تعوذوا با من رأس السبعين وإمارة الصبيان إسناده ضعيف
 - 9783حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال لما قدم الطفيل
وأصحابه على النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان دوسا قد استعصت قال اللھم اھد دوسا وائت بھم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 9784حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا عبيد ﷲ بن عبد الرحمن بن موھب عن عمه عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن وھب
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما من مسلم ينصب وجھه عز و جل في مسألة اال أعطاھا إياه أما
أن يعجلھا له واما أن يدخرھا له حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة عم عبيدﷲ بن عبدالرحمن
 - 9785حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن عبد ﷲ بن يزيد مولى األسود بن سفيان عن بن ثوبان
عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم خرج إلى الصالة فلما كبر انصرف وأومأ إليھم أي كما أنتم ثم خرج فاغتسل
ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بھم فلما صلى قال اني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل صحيح وھذا إسناد حسن
* قوله " فلما كبر انصرف " من أوھام أسامة بن زيد الليثي فقد روي الحديث عن أبي ھريرة من طريق صحيح وفيه أن
انصراف الرسول صلى ﷲ عليه و سلم من مقامه كان قبل أن يكبر ويدخل في الصالة
 - 9786حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون قال أنا بن أبي ذئب وروح قال ثنا بن أبي ذئب عن أبي صالح مولى
التوأمة قال سمعت أبا ھريرة ينعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال كان شبح الذراعين أھدب أشفار العينين بعيد ما بين
المنكبين يقبل إذا أقبل جميعا ويدبر إذا أدبر جميعا قال روح في حديثه بأبي وأمي لم يكن فاحشا وال متفحشا وال سخابا
باألسواق إسناده حسن
 - 9787حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون قال أنا بن أبي ذئب وھاشم بن القاسم عن بن أبي ذئب عن المقبري عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال في أم القرآن ھي أم القرآن وھي السبع المثاني وھي القرآن العظيم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9788حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون وھاشم قاال أنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي ھريرة قال ھاشم في
حديثه عن أبيه انه سمع أبا ھريرة قال لوال أمران ألحببت ان أكون مملوكا وذلك اني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يقول ما خلق ﷲ عبدا يؤدي حق ﷲ وحق سيده اال وفاه ﷲ أجره مرتين قال يزيد ان المملوك ال يستطيع ان يصنع في ماله
شيئا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9789حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر قال ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال الحمد أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير إسماعيل بن عمر فمن رجال مسلم
 - 9790حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون قال أنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال انكم ستحرصون على االمارة وستصير ندامة وحسرة يوم القيامة فبئست المرضعة ونعمت الفاطمة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
* قوله " فبئست المرضعة ونعمت الفاطمة " مقلوب أثبته األرناؤوط على الصواب " فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة " من
إحدى نسخه المتقنة ومن مصادر التخريج
 - 9791حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا بن عون عن محمد عن أبي ھريرة قال اختصم آدم وموسى صلى ﷲ
عليھما وسلم فخصم آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتھم من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي
اصطفاك ﷲ برساالته وبكالمه وأنزل عليك التوراة أليس تجد فيھا ان قد قدره ﷲ علي قبل أن يخلقني قال بلى قال عمرو بن
سعيد وبن عبد الرحمن الحميري فحج آدم موسى قال محمد يكفيني أول الحديث فخصم آدم موسى عليھما السالم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 9792حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد يعني بن إسحاق عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من ﷲ يا صفية عمة رسول ﷲ ويا فاطمة بنت رسول ﷲ
اشتريا أنفسكما من ﷲ ال أغني عنكما من ﷲ شيئا سالني من مالي ما شئتما صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9793حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد يعني بن إسحاق عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ألن يراني ثم ألن يراني أحب إليه من أن يكون
له مثل أھله وماله صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9794حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة إنما ھي كالضلع ان تقمھا تكسرھا وان تتركھا تستمتع بھا
وفيھا عوج صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9795حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد يعني بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال
صلى بنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الظھر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصالة فلما سلم ناداه رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يا فالن أال تتقي ﷲ أال ترى كيف تصلي انكم ترون أنه يخفي علي شيء مما تصنعون وﷲ اني ألرى من خلفي
كما أرى من بين يدي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9796حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم خير نساء ركبن اإلبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه علي زوج في ذات يده صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 9797حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان المسكين ليس بالذي ترده التمرة ولكن المسكين الذي ال يسأل الناس وال يفطن له فيعطى صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 9798حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ومحمد عمن سمع أبا
صالح السمان يحدث عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه صحيح
 - 9799حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد بن عمرو عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لكل أھل عمل باب من أبواب الجنة يدعون بذلك العمل وألھل الصيام باب يدعون منه
يقال له الريان فقال أبو بكر يا رسول ﷲ ھل أحد يدعى من تلك األبواب كلھا قال نعم وأنا أرجو ان تكون منھم يا أبا بكر
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9800حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم نزل نبي من األنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجھازه فاخرج من تحتھا ثم أمر بھا فأحرقت بالنار فأوحى
ﷲ عز و جل إليه فھال نمله واحدة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9801حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد عن عبيد ﷲ بن المغيرة بن معيقيب عن عمرو بن سليمان بن عبد
قال أبو عبد الرحمن لم يضبط إسناده إنما ھو سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وھو صاحب أبي سعيد الخدري أبو الھيثم
عن أبي سعيد الخدري وعن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قاال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم اني اتخذ
عندك عھدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته فاجعلھا له زكاة وصالة وقربة تقربه بھا
إليك يوم القيامة صحيح
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 - 9802حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال رأيت أبا ھريرة سجد في إذا السماء
انشقت فقلت سجدت في سورة ما يسجد فيھا قال اني رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يسجد فيھا صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 9803حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إذا قال القارئ } غير المغضوب عليھم وال الضالين { فقال من خلفه آمين فوافق ذلك قول أھل السماء آمين غفر له ما
تقدم من ذنبه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9804حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم ما أذن ﷲ عز و جل لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجھر به صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9805حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال من ھذا قيل عبد ﷲ بن قيس فقال لقد أوتي ھذا من مزامير آل داود صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 9806حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم اني ألستغفر ﷲ عز و جل وأتوب إليه كل يوم مائة مرة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9807وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المدينة من أحدث فيھا حدثا أو آوى محدثا أو تولى غير مواله
فعليه لعنة ﷲ والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل ﷲ منه صرفا وال عدال صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9808وبإسناده قال جاء ماعز بن مالك األسلمي إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ اني قد زنيت
فأعرض عنه ثم جاء من شقه األيمن فقال يا رسول ﷲ اني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه األيسر فقال يا رسول ﷲ
اني قد زنيت فقال له ذلك أربع مرات فقال انطلقوا به فارجموه وقال فانطلقوا به فلما مسته الحجارة أدبر واشتد فاستقبله رجل
في يده لحى جمل فضربه به فذكر لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فراره حين مسته الحجارة قال فھال تركتموه صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 9809وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يزال الدين ظاھرا ما عجل الناس الفطر ان اليھود والنصارى
يؤخرون صحيح دون قوله " إن اليھود والنصارى يؤخرون " وھذا إسناد حسن
 - 9810وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يزال البالء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وماله وولده حتى
يلقى ﷲ عز و جل وما عليه من خطيئة إسناده حسن
 - 9811وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم منبري ھذا على ترعة من ترع الجنة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9812وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جھينة خير من الحيين الحليفين
أسد وغطفان وھوازن وتميم فإنھم أھل الخيل والوبر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9813وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ترك ماال فألھله ومن ترك ضياعا فإلي صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 9814وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان أدنى أھل الجنة منزلة من يتمنى على ﷲ عز و جل فيقال لك
ذلك ومثله معه اال انه يلقن فيقال له كذا وكذا فيقال لك ذلك ومثله معه فقال أبو سعيد الخدري قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم فيقال لك ذلك وعشرة أمثاله صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 9815وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم احتجت النار والجنة فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون
وقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين فقال ﷲ عز و جل للنار أنت عذابي انتقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمتي
أرحم بك من شئت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9816وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما أحب ان لي أحدا ذھبا يمر على ثالثة وعندي منه فأجد من يقبله
مني اال أن أرصده في دين يكون على صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9817وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يخرج ثالثون كذابا رجاال كلھم يكذب على ﷲ عز و جل
ورسوله صلى ﷲ عليه و سلم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9818وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر
حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم معھم قالوا يا رسول ﷲ اليھود والنصارى قال فمن إذا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9819قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بينما أنا على بئر أسقى فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيھما ضعف وﷲ
يغفر له ثم جاء عمر رحمه ﷲ فنزع حتى استحالت في يده غربا وضرب الناس بعطن فلم أر عبقريا يفري فريه صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 9820وبھذا اإلسناد قال قال يھودي بسوق المدينة والذي اصطفى موسى على البشر قال فلطمه رجل من األنصار فقال
تقول ھذا ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فينا قال فأتى اليھودي رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم } ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في األرض إال من شاء ﷲ ثم نفخ فيه أخرى فإذا ھم قيام
ينظرون { قال فأكون أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن
استثنى ﷲ ومن قال اني خير من يونس بن متى فقد كذب صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9821وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه وإذا كره العبد
لقائي كرھت لقاءه قال فقيل ألبي ھريرة ما منا من أحد إال وھو يكره الموت ويفظع به قال أبو ھريرة انه إذا كان ذلك كشف
به صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9822وباإلسناد قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل األغنياء بنصف يوم خمسمائة سنة
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9823وباإلسناد قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يعني قال ﷲ عز و جل ومن أظلم ممن خلق كخلقي فليخلقوا بعوضة
أو ليخلقوا ذرة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9824حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا لم
تجدوا إال مرابض الغنم ومعاطن اإلبل فصلوا في مرابض الغنم وال تصلوا في معاطن اإلبل إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9825حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج بن محمد قال أنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة قال
بينما نحن في المسجد خرج إلينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال انطلقوا إلى يھود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس
فقام رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فناداھم يا معشر اليھود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم قال ذاك أريد ثم قالھا
الثالثة فقال اعلموا إن األرض ورسوله وإني أريد ان أجليكم من ھذه األرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإال فاعلموا
ان األرض عز و جل ورسوله إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9826وبإسناده عن أبي ھريرة قال لما فتحت خيبر أھديت لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم شاة فيھا سم فقال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم اجمعوا لي من كان ھا ھنا من اليھود فجمعوا له } فقال لھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اني سائلكم
عن شيء فھل أنتم صادقي عنه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أبوكم قالوا أبونا فالن قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كذبتم أبوكم فالن قالوا صدقت وبررت قال لھم ھل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه قالوا
نعم يا أبا القاسم وان كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أھل النار قالوا نكون
فيھا يسيرا ثم تخلفوننا فيھا فقال لھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال نخلفكم فيھا أبدا ثم قال لھم ھل أنتم صادقي عن شيء
سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم فقال ھل جعلتم في ھذه الشاة سما قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا ان كنت كاذبا
نستريح منك وان كنت نبيا لم تضرك
* نبه األرناؤوط أن اإلحالة على اإلسناد السابق ھنا خطأ وأن صواب السند " حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثنا سعيد بن أبي سعيد
عن أبي ھريرة  " ...وقال  :إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9827حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من األنبياء نبي اال قد أعطى من اآليات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا
أوحاه ﷲ إلي فأرجو أن أكون أكثرھم تابعا يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9828حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال ثني سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا
ھريرة يقول كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول اللھم اني أعوذ بك من األربع من علم ال ينفع ومن قلب ال يخشع ومن
نفس ال تشبع ومن دعاء ال يسمع صحيح
 - 9829حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ليث قال ثني بكير بن عبد ﷲ عن نعيم أبي عبد ﷲ المجمر أنه قال صليت
مع أبي ھريرة فوق ھذا المسجد فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيھا وقال رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يسجد فيھا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9830حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ويونس قاال ثنا ليث قال ثني بكير عن بسر بن سعيد عن أبي ھريرة عن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال ال ينجى أحدا منكم عمله فقال رجل وال أنت يا رسول ﷲ فقال وال أنا اال ان يتغمدني ﷲ
برحمته ولكن سددوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9831حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث بن سعد قال ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلھا مائة سنة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9832حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني سعيد أنه سمع أبا ھريرة يقول بعث رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم خيال قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة ثمامة بن آثال سيد أھل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد
فخرج إليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال له ماذا عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خيران تقتل تقتل ذا دم وان تنعم
تنعم علي شاكر وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حتى إذا كان الغد قال له ما
عندك يا ثمامة قال ما قلت لك ان تنعم تنعم علي شاكر وان تقتل تقتل ذا دم وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك ان تنعم تنعم علي شاكر وان
تقتل تقتل ذا دم وان كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انطلقوا بثمامة فانطلقوا به
إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشھد أن ال } إله إال ﷲ وأشھد أن محمدا رسول ﷲ يا محمد وﷲ ما
كان على األرض وجه أبغض إلى من وجھك فقد أصبح وجھك أحب الوجوه كلھا إلي ووﷲ ما كان من دين أبغض إلي من
دينك فأصبح دينك أحب األديان إلي وﷲ ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البالد إلي وإن خيلك أخذتني
وإني أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل صبأت فقال ال
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ولكن أسلمت مع { محمد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وال وﷲ ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيھا رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9833حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث قال حدثني عقيل عن بن شھاب أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة
وبين خالة أبيھا والمرأة وخالة أمھا أو بين المرأة وعمة أبيھا أو المرأة وعمة أمھا فقال قال قبيصة بن ذؤيب سمعت أبا ھريرة
يقول نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يجمع بين المرأة وخالتھا وبين المرأة وعمتھا فنرى خالة أمھا وعمة أمھا بتلك
المنزلة وان كان من الرضاع يكون من ذلك بتلك المنزلة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9834حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني عقيل عن بن شھاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد
الرحمن بن عوف أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أقيمت الصالة فال تأتوھا تسعون وأتوھا
تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9835حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني عقيل عن بن شھاب عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم انه قال من قال لصبي تعال ھاك ثم لم يعطه فھي كذبة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9836حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال وثنا يزيد قال أنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال أنا
أشبھكم صالة برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قال سمع ﷲ لمن حمده قال اللھم ربنا
ولك الحمد قاال وكان يكبر إذا ركع وإذا قام من السجود وإذا رفع رأسه من السجدتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9837حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال وثنا يزيد قاال أنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ليأتين على الناس زمان ال يبالي المرء بما أخذ من المال بحالل أو بحرام إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9838حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج وثنا يزيد قاال أنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجھل فليس حاجة أن يدع طعامه وشرابه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 9839حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه انه سمع أبا ھريرة يقول لوال
أمران ألحببت أن أكون عبدا مملوكا وذلك ان المملوك ال يستطيع أن يصنع في ماله شيئا وذلك اني سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول ما خلق ﷲ عبدا يؤدي حق ﷲ وحق سيده إال وفاه ﷲ أجره مرتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9840حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال أنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ال يوطن رجل مسلم المساجد للصالة والذكر اال تبشبش ﷲ به يعني حين } يخرج من بيته
كما يتبشبش أھل الغائب بغائبھم إذا قدم عليھم رجاله ثقات رجال الشيخين وقد سلف
 - 9841حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عبيدة عن سعيد بن يسار انه
سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكر نحوه إسناده ضعيف لجھالة ابن عبيدة
* ذكر األرناؤوط أنھا في بعض النسخ " أبو عبيدة " وفي بعضھا " ابن عبيدة " وذكر قول الدارقطني في العلل  :يقال له أبو
عبيدة وابن عبيدة
 - 9842حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج وثنا يزيد قاال أنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا ﷲ فيه ولم يصلوا على نبيھم إال كان عليھم ترة صحيح وھذا إسناد
حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة
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 - 9843حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا حجاج عن ليث قال حدثني بكير بن عبد ﷲ عن سليمان بن يسار عن أبي ھريرة أنه
قال بعثنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في بعث وقال ان وجدتم فالنا وفالنا لرجلين من قريش فاحرقوھما بالنار ثم قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حين أردنا الخروج اني كنت امرتكم ان تحرقوا فالنا وفالنا بالنار وان النار ال يعذب بھا اال
ﷲ فان وجدتموھما فاقتلوھما إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9844حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن بن شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
وسعيد بن المسيب عن أبي ھريرة انه قال أتى رجل من المسلمين رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو في المسجد فناداه فقال
يا رسول ﷲ اني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجھه فقال له يا رسول ﷲ اني زنيت فأعرض عنه حتى ثني ذلك عليه أربع
مرات فلما شھد على نفسه أربع مرات دعاه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال أبك جنون قال ال قال فھل أحصنت قال نعم
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اذھبوا به فارجموه قال بن شھاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد ﷲ يقول كنت فيمن
رجمه فرجمناه في المصلى فلما أذلقته الحجارة ھرب فأدركناه بالحرة فرجمناه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9845حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني عقيل عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قضى فيمن زنى ولم يحصن ان ينفى عاما مع الحد عليه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9846حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال ثنا عقيل عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب ان أبا ھريرة كان
يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9847حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال ثنا عقيل عن بن شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يؤتي بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل ھل ترك لذلك من قضاء فان قالوا نعم
انه ترك وفاء صلى عليه وإال قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح ﷲ عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من
أنفسھم فمن توفى من المؤمنين فترك دينا فعلى قضاؤه ومن ترك ماال فھو لورثته إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9848حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني عقيل عن بن شھاب عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ بن عتبة عن
أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ال طيرة وخيرھا الفأل قيل يا رسول ﷲ وما الفأل قال كلمة صالحة
يسمعھا أحدكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9849حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث بن سعد حدثني عقيل عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة
عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال قاتل ﷲ اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد إسناده صحيح على شرط
الشيخين
* ليس في طبعة األرناؤوط " النصارى "
 - 9850حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني عقيل بن خالد عن بن شھاب أنه قال أخبرني أبو بكر بن
عبد الرحمن بن الحرث أنه سمع أبا ھريرة يقول كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام إلى الصالة يكبر حين يقوم ثم
يكبر حين يركع ثم يقول سمع ﷲ لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وھو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يھوى
ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يھوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصالة كلھا حتى يقضيھا
ويكبر حين يقوم من اللتين بعد الجلوس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9851حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال أنا بن جريج قال حدثني العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن بن دارة مولى
عثمان قال انا لبالبقيع مع أبي ھريرة إذ سمعناه يقول أنا أعلم الناس بشفاعة محمد صلى ﷲ عليه و سلم يوم القيامة قال فتداك
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الناس عليه فقالوا ايه يرحمك ﷲ قال يقول اللھم اغفر لكل عبد مسلم لقيك مؤمن بي ال يشرك بك إسناده حسن رجاله ثقات
رجال الصحيح غير ابن دارة فھو حسن الحديث
 - 9852حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أو قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثالثين إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9853حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج حدثني شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم وذكره مكرر
 - 9854حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال حدثني شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يحدث عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أو قال قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم من جر إزاره بطرا فان ﷲ عز و جل ال ينظر إليه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 9855حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال حدثني شعبة عن بديل عن عبد ﷲ بن شقيق عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه كان يتعوذ با من عذاب القبر ومن عذاب جھنم ومن فتنة المسيح الدجال إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير بديل بن ميسرة العقيلي وعبدﷲ بن شقيق فمن رجال مسلم
 - 9856حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
انه قال ليذادن ناس من أصحابي عن الحوض كما تذاد الغريبة من اإلبل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9857حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال سمعت محمد بن جحادة يحدث عن أبي حازم عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه نھى عن كسب اإلماء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9858حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم أو قال قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم العجماء جرحھا جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس قال
شعبة ما سمعت أحدا يقول الركائز غيره إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9859حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال أنا بن أبي ذئب وأبو النضر عن بن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن
عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه سجد في إذا السماء انشقت صحيح
وھذا إسناد ضعيف لجھالة عبدالعزيز بن عياش
 - 9860حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال أنا شريك عن أشعث بن سليم عن أبي األحوص عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال تفضل صالة الجماعة على صالة الوحدة سبعا وعشرين درجة أو خمسا وعشرين درجة
صحيح
 - 9861حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال أنا شريك عن إبراھيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال كان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم إذا دخل الخالء دعا بماء فاستنجى ثم مسح يده على األرض ثم توضأ إسناده ضعيف
 - 9862حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال أنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة
صدوق كان قد اختلط وقد اختلف في رفعه ووقفه
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 - 9863حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال أنا شريك عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال من تسمى باسمي فال يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فال يتسمى باسمي حسن لغيره
 - 9864قال عبد ﷲ قال أبي ثناه أسود قال ثنا شريك فذكر مثله
 - 9865حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ويزيد بن ھارون قاال أنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صلى على جنازة في المسجد فال شيء له إسناده ضعيف وسبق
 - 9866حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي ھريرة انه سمع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان من شرار الناس ذا الوجھين الذي يأتي ھؤالء بوجه وھؤالء بوجه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 9867حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني عقيل بن خالد عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب ان أبا
ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح
خزائن األرض فوضعت في يدي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9868حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني عقيل عن بن شھاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن
عوف انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ألن يحتزم أحدكم حزمة حطب فيحملھا على ظھره
فيبيعھا خير له من أن يسأل رجال يعطيه أو يمنعه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9869حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن خالد عن عبد ﷲ بن شقيق عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده في إنائه حتى يغسلھا ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده
منه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن شقيق فمن رجال مسلم
 - 9870حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلھا سبعين أو مائة سنة ھي شجرة الخلد قال حجاج
أو مائة سنة شجرة الخلد قلت لشعبة ھي شجرة الخلد قال ليس فيھا ھي صحيح دون قوله " شجرة الخلد " وھذا إسناد ضعيف
 - 9871حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال أنا شعبة وعفان قال ثنا شعبة قال سمعت
محمد بن عبد الجبار يحدث عن محمد بن كعب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ان الرحم شجنة من
الرحمن تقول يا رب اني قطعت يا رب اني ظلمت يا رب اني أسيء إلي يا رب يا رب فيجيبھا ربھا عز و جل فيقول أما
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة محمد بن عبد الجبار
 - 9872قال عبد ﷲ قال أبي ثناه أبو الوليد قال ثنا شعبة عن محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال
سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ذلك
 - 9873حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال أنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أربع في أمتي من أمر الجاھلية لن يدعوھن التطاعن في األنساب والنياحة
ومطرنا بنوء كذا وكذا والعدوى الرجل يشتري البعير األجرب فيجعله في مائة بعير فتجرب فمن أعدى األول صحيح وھذا
إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع فھو حسن الحديث
 - 9874حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إذا أقيمت الصالة فال صالة اال المكتوبة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 9875حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وبھز قاال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال بھز في حديثه قال أخبرني
عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم المعني يحدث عن أبي ھريرة ان رجال أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو كافر فكان
يأكل أكال كثيرا ثم انه أسلم فكان يأكل أكال قليال فذكر ذلك للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال ان الكافر يأكل في سبعة أمعاء وان
المسلم يأكل في معي واحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9876حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وبھز قاال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال بھز في حديثه قال ثنا عدي
بن ثابت قال سمعت أبا حازم عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من ترك ماال فلورثته ومن ترك كأل
وليته قال بھز ومن ترك كأل فإلينا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9877حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة عن عاصم بن بھدلة عن ذكوان عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انھم قالوا يا رسول ﷲ ان أحدنا يحدث نفسه بالشيء ما يحب انه يتكلم به وان له ما على
األرض من شيء قال ذاك محض اإليمان صحيح وھذا إسناد حسن من أجل عاصم بن بھدلة وباقي رجاله ثقات رجال
الشيخين
 - 9878حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن عاصم بإسناده قال من شأن الرب عز و جل صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 9879حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد قال سمعت أبا الربيع وكان يقاعد أبا
بردة يحدث عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أربع في أمتي فذكر الحديث نحو حديث محمد بن جعفر
صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الربيع المدني
 - 9880حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن مروان األصغر قال سمعت أبا رافع قال رأيت أبا
ھريرة سجد في إذا السماء انشقت قال فسألته فقال سجد فيھا خليلي وال أزال أسجد حتى ألقاه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9881حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سلمة بن كھيل عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال كان
لرجل على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حق فأغلظ له فھم به أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال لھم النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فان لصاحب الحق مقاال وقال لھم اشتروا له سنا فأعطوه فقالوا إنا ال نجد إال سنا أفضل من سنه فقال
اشتروا له فأعطوه فقال ان من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9882حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم يحدث عن أبي ھريرة قال
شعبة رفعه مرة ثم لم يرفعه بعد أنه قال ال ھجرة بعد ثالث أو فوق ثالث فمن ھاجر بعد ثالث أو فوق ثالث فمات دخل النار
رجاله ثقات رجال الشيخين وسلف
 - 9883حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال العجماء جرحھا جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9884حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا ھريرة يقول
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قال فقال عكاشة يا رسول ﷲ ادع
ﷲ ان يجعلني منھم قال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم اجعله منھم قال فقام رجل آخر فقال يا رسول ﷲ ادع ﷲ
ان يجعلني منھم قال فقال سبقك بھا عكاشة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9885حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال حجاج أو قال قال أبو القاسم أما يخشى أال يخشى أحدكم ان يجعل ﷲ رأسه رأس حمار
أو صورته صورة حمار إذا رفع رأسه قبل اإلمام واإلمام ساجد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9886حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن عبد ﷲ بن أحمد قال حدثني أبي قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة
عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تصوموا حتى تروا الھالل وال
تفطروا حتى تروا الھالل وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فعدوا ثالثين قال شعبة وأكثر علمي أنه قال ال
تصوموا حتى تروا الھالل وال تفطروا حتى تروا الھالل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9887حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال حجاج في حديثه قال سمعت أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو قال أبو القاسم انه قال
بينما رجل يمشي وعليه حلة مرجال جمته تعجبه نفسه إذ خسف به فھو يتجلجل في األرض إلى يوم القيامة وقال حجاج إذ
خسف ﷲ به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9888حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أھلك أھل الكتاب قبلكم أو من كان قبلكم بكثرة اختالفھم على أنبيائھم وكثرة سؤالھم فانظروا
ما أمرتكم به فاتبعوه ما استطعتم وما نھيتكم عنه فدعوه أو ذروه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9889حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم يرويه عن ربكم عز و جل كل العمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح
المسك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9890حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال عجب ﷲ من أقوام يجاء بھم في السالسل حتى يدخلوا الجنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9891وباإلسناد أنه قال ليس المسكين الذي ترده اآلكلة واألكلتان واللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان شعبة شك في اللقمة
والتمرة ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه وال يسأل الناس إلحافا أو يستحي أن يسأل الناس إلحافا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9892وبإسناده قال دخلت النار امرأة في ھرة ربطتھا ولم تدعھا تأكل من خشاش األرض إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9893وباإلسناد ان في الجمعة لساعة ال يوافقھا عبد مسلم يسأل ﷲ عز و جل فيھا خيرا اال أعطاه إياه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 9894وباإلسناد أنه قال ما أحب أن لي مثل أحد ذھبا قال شعبة أو قال ما أحب أن لي أحدا ذھبا ادع يوم أموت دينارا اال
أن أرصده لدين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9895حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ﷲ بن يزيد النخعي قال سمعت أبا زرعة
يحدث عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9896قال وكان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يكره الشكال من الخيل أو االشكال قال عبد ﷲ قال أبي شعبة يخطئ في
ھذا القول عبد ﷲ بن يزيد وإنما ھو سلم بن عبد الرحمن النخعي إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 9897حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال اإليمان يمان والكفر من قبل المشرق وان السكينة في أھل الغنم وان الرياء والفخر في أھل
الفدادين أھل الوبر وأھل الخيل ويأتي المسيح من قبل المشرق وھمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد تلقته المالئكة فضربت
وجھه قبل الشام ھنالك يھلك ھنالك يھلك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9898حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال ما تطلع الشمس بيوم وال تغرب بأفضل أو أعظم من يوم الجمعة وما من دابة إال تفزع ليوم
الجمعة اال ھذان الثقالن من الجن واألنس وعلى كل باب ملكان يكتبان األول فاألول كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل
قدم شاة وكرجل قدم طيرا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد اإلمام طويت الصحف إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9899حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت العالء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ال تقوم الساعة حتى يظھر ثالثون دجالون كلھم يزعم أنه رسول ﷲ ويفيض
المال فيكثر وتظھر الفتن ويكثر الھرج قال قيل وأيما الھرج قال القتل القتل ثالثا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9900حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال كل صالة ال يقرأ فيھا بأم الكتاب فھي خداج فھي خداج فھي خداج غير تمام إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 9901حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يستأم الرجل على سوم أخيه وال يخطب على خطبته إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9902وبإسناده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال إذا دعا أحدكم فال يقولن اللھم ان شئت ولكن ليعظم رغبته فان ﷲ
عز و جل ال يتعاظم عليه شيء أعطاه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9903حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت العالء يحدث عن أبيه عن أبي ھريرة أنه قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھل تدرون ما الغيابة قال قالوا ﷲ ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما ليس فيه قال أرأيت
ان كان في أخي ما أقول له قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بھته إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 9904حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بالحارث أنه سمع
أبا ھريرة يقول ما أنا أنھاكم ان تصوموا يوم الجمعة ولكن سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال تصوموا يوم
الجمعة إال أن تصوموا قبله وما أنا أصلي في نعلين ولكن رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي في نعلين صحيح
لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الحارثي
 - 9905حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي قال سمعت رجال يسأل
أبا ھريرة فذكر معناه صحيح لغيره شريك بن عبدﷲ النخعي سيء الحفظ
 - 9906حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت سالما البراد أبا عبد ﷲ
قال سمعت أبا ھريرة قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول من تبع جنازة فصلى عليھا أو قال من صلى عليھا شعبة
شك فله قيراط فان شھد دفنھا فله قيراطان القيراط مثل أحد إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم البراد
 - 9907حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال ان أصدق بيت قالته الشعراء
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) أال كل شيء ما خال ﷲ باطل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9908حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا يحيى قال سمعت
أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المؤذن يغفر له مد صوته ويشھد له كل رطب ويابس وشاھد الصالة
يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر عنه ما بينھما صحيح بطرقه وشواھده
 - 9909حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت األغر قال سمعت أبا
ھريرة يحدث عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال توضؤوا مما أنضجت النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9910حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وبھز قاال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال بھز في حديثه قال
أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي ھريرة وقال محمد بن جعفر عن
بن المطوس عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة
رخصھا ﷲ لم يقض عنه صيام الدھر إسناده ضعيف لجھالة أبي المطوس وأبيه
 - 9911حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال أخبرني مولى لقريش أنه سمع أبا
ھريرة يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه نھى عن بيع المغانم حتى تقسم ثم قال بعد يزيد بن خمير ويعلم ما ھي قالھا
يزيد آخر مرة وعن بيع الثمر حتى يحرز من كل عارض وأن ال يصلي الرجل اال وھو محتزم حسن لغيره وھذا إسناد
ضعيف لجھالة الراوي عن أبي ھريرة
 - 9912حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن داود بن فراھيج قال سمعت أبا ھريرة يحدث عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال أوصاني جبريل عليه السالم بالجار حتى ظننت أنه يورثه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9913حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن داود بن فراھيج قال سمعت أبا ھريرة يقول ما كان
لنا على عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم طعام اال األسودان التمر والماء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9914وبإسناده قال سمعت أبا ھريرة يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال يعني ﷲ يقول ﷲ عز و جل الصوم
ھو لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9915حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحالس قال سمعت عثمان بن شماس قال كان مروان
يمر على المدينة قال فيمر بأبي ھريرة وھو يحدث فقال بعض حديثك يا أبا ھريرة قال ثم مضى قال ثم رجع فقال يا أبا ھريرة
كيف سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي على الجنازة قال قال خلقتھا أو قال أنت خلقتھا شعبة الذي شك وھديتھا
إلى اإلسالم وأنت قبضت روحھا تعلم سرھا وعالنيتھا جئنا شفعاء فاغفر لھا ضعيف
 - 9916حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان زينب كان اسمھا برة فقيل تزكي نفسھا فسماھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
زينب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9917حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا
ھريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت أتسجد فيھا فقال نعم رأيت خليلي يسجد فيھا وال أزال أسجد فيھا حتى ألقاه قال شعبة
قلت النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال نعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9918حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد قال ثنا شعبة وأبو داود قال أنا شعبة عن عباس يعني الجريري قال سمعت أبا
عثمان يحدث عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي بثالث الوتر قبل النوم وركعتي الضحى وصوم ثالثة أيام من كل شھر
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إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة محمد بن جعفر وعلى شرط مسلم من جھة أبي داود  -وھو سليمان بن داود
الطيالسي
 - 9919حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي شمر الضبعي قال سمعت أبا عثمان النھدي يحدث
عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي بثالث الوتر قبل النوم وركعتي الضحى وصوم ثالثة أيام من كل شھر صحيح وھذا
إسناد ضعيف من أجل أبي شمر الضبعي فإنه مجھول
 - 9920حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وأبو النضر قاال ثنا شعبة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال من أدرك ركعة من صالة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصالة ومن
أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصالة صحيح دون قوله " ركعتين من العصر " فھي رواية شاذة
 . ...وأيد األرناؤوط صحة رواية  " :ركعة من العصر "
 - 9921حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال في أھل الكتاب ال تبدؤوھم بالسالم وإذا لقيتموھم في طريق فاضطروھم إلى أضيقھا إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 9922حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال مثل المجاھد في سبيل ﷲ مثل القائم ال يفتر ومثل الصائم ال يفطر حتى يرجع المجاھد في سبيل
ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9923حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على عبد الرحمن بن مھدي مالك عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن
عبد الرحمن انھما أخبراه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإنه من وافق تأمينه
تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
* نبه األرناؤوط على أن ھذا الحديث من رواية اإلمام أحمد وأن ذكره ھنا من زيادات ابنه عبد ﷲ خطأ صوبه من نسخه
المتقنة
 - 9924حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح
السمان عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قال اإلمام } غير المغضوب عليھم وال الضالين { فقولوا
آمين فإنه من وافق قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة عبد الرحمن بن
مھدي أما متابعة إسحق فھو من رجال مسلم وحده
* نبه األرناؤوط على أن ھذا الحديث من رواية اإلمام أحمد وأن ذكره ھنا من زيادات ابنه عبد ﷲ خطأ صوبه من نسخه
المتقنة
 - 9925حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن سمي مولى أبي بكر يعني
بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قال اإلمام سمع ﷲ لمن
حمده فقولوا اللھم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده صحيح كسابقه
 - 9926حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا قال أحدكم آمين قالت المالئكة في السماء آمين فوافقت إحداھما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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* نبه األرناؤوط على أن ھذا الحديث من رواية اإلمام أحمد وأن ذكره ھنا من زيادات ابنه عبد ﷲ خطأ صوبه من نسخه
المتقنة
 - 9927حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال ثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان في
حديث عبد الرحمن مولى بن أبي أحمد انه قال سمعت أبا ھريرة يقول صلى بنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة
العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصالة يا رسول ﷲ أم نسيت فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل
ذلك لم يكن فقال قد كان ذلك يا رسول ﷲ فأقبل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم
فأتم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما بقى من صالته ثم سجد سجدتين وھو جالس إسناده صحيح على شرط الشيخين من
جھة عبد الرحمن بن مھدي أما متابعة إسحق فھو من رجال مسلم وحده
* في طبعة األرناؤوط  ... " :وھو جالس ) بعد التسليم ( " أثبتھا من إحدى نسخه المتقنة  .قال وھو ثابت في الموطأ
والمصادر التي أخرجته من طريقه
* نبه األرناؤوط على أن ھذا الحديث من رواية اإلمام أحمد وأن ذكره ھنا من زيادات ابنه عبد ﷲ خطأ صوبه من نسخه
المتقنة
 - 9928حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال وثنا إسحاق قال أنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي
صالح السمان عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من اغتسل يوم الجمعة في حديث عبد الرحمن غسل
الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا
قال إسحاق أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج
اإلمام أقبلت المالئكة يستمعون الذكر إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة عبد الرحمن بن مھدي أما متابعة إسحق فھو
من رجال مسلم وحده
* نبه األرناؤوط على أن ھذا الحديث من رواية اإلمام أحمد وأن ذكره ھنا من زيادات ابنه عبد ﷲ خطأ صوبه من نسخه
المتقنة
 - 9929حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا يسار عن الشعبي عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تبايعوا بالحصاة وال تناجشوا وال تبايعوا بالمالمسة ومن اشترى منكم محفلة فكرھھا فليردھا
وليرد معھا صاعا من طعام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9930حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن
أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك مع كل وضوء إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9931حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال وثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إسناده صحيح على شرط
الشيخين
* نبه األرناؤوط على أن ھذا الحديث من رواية اإلمام أحمد وأن ذكره ھنا من زيادات ابنه عبد ﷲ خطأ
 - 9932حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال حدثني مالك عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب
عن أبيه في حديث عبد الرحمن وإسحاق بن عبد ﷲ انھما سمعا أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا ثوب
بالصالة فال تأتوھا وأنتم تسعون وائتوھا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فان أحدكم في صالة إذا ما كان
يعمد الصالة إسناده صحيح على شرط مسلم
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* نبه األرناؤوط على أن ھذا الحديث من رواية اإلمام أحمد وأن ذكره ھنا من زيادات ابنه عبد ﷲ خطأ
 - 9933حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا نودي للصالة أدبر الشيطان وله ضراط حتى ال يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصالة
أدبر الشيطان وله ضراط حتى ال يسمع التأذين حتى إذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا
لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى إسناده صحيح على شرط الشيخين
* نبه األرناؤوط على أن ھذا الحديث من رواية اإلمام أحمد وأن ذكره ھنا من زيادات ابنه عبد ﷲ خطأ
 - 9934حدثنا عبد ﷲ قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه
سمع أبا السائب مولى ھشام بن زھرة يقول سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صلى صالة لم
يقرأ فيھا بأم القرآن فھي خداج ھي خداج ھي خداج غير تمام فقلت يا أبا ھريرة اني أحيانا أكون وراء اإلمام قال فغمز ذراعي
وقال اقرأ بھا يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول قال ﷲ عز و جل قسمت الصالة بيني
وبين عبدي نصفين فنصفھا لي ونصفھا لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اقرؤوا يقول العبد } الحمد
رب العالمين { يقول ﷲ عز و جل حمدني عبدي يقول العبد } الرحمن الرحيم { يقول ﷲ عز و جل أثنى علي عبدي يقول
العبد } مالك يوم الدين { يقول ﷲ عز و جل مجدني عبدي يقول العبد } إياك نعبد وإياك نستعين { يقول ﷲ عز و جل ھذه
اآلية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد } اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليھم غير المغضوب عليھم
وال الضالين { فھؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير العالء بن عبد
الرحمن وأبي السائب فمن رجال مسلم
* نبه األرناؤوط على أن ھذا الحديث من رواية اإلمام أحمد وأن ذكره ھنا من زيادات ابنه عبد ﷲ خطأ
 - 9935حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة وحجاج قال انا شعبة عن عبد ﷲ بن يزيد قال حجاج من
النخع قال سمعت أبا زرعة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي وكان يكره
الشكال من الخيل قال حجاج يعني إحدى رجليه سواد أو بياض إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9936حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال قال شعبة سمعت سعيد بن أبي سعيد المقبري بعد ما كبر يقول سمعت
أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما أسفل من الكعبين من اإلزار في النار إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9937حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا يحيى يحدث عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يغفر للمؤذن مد صوته ويشھد له كل رطب ويابس وشاھد الصالة يكتب له
خمس وعشرون ويكفر عنه ما بينھما صحيح وھذا إسناد جيد
 - 9938حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبي مالك األشجعي عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال أغرار في صالة وال تسليم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير أبي مالك األشجعي فمن رجال مسلم
 - 9938حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن عبيد ﷲ عن عبيد مولى أبي رھم قال خرجت
مع أبي ھريرة من المسجد فرأى امرأة تنضخ طيبا لذيلھا إعصار قال يا أمة الجبار من المسجد جئت قالت نعم قال وله تطيبت
قالت نعم قال فارجعي فإني سمعت أبا القاسم يقول ال يقبل ﷲ المرأة صالة تطيبت للمسجد أو لھذا المسجد حتى تغتسل غسلھا
من الجنابة حديث محتمل للتحسين وھذا إسناد ضعيف
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 - 9939حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي ھريرة قال
سجدنا مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9940حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان قال سمعت أبي يقول سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال أغرار في الصالة فقال إنما ھو ال غرار في الصالة ومعنى غرار يقول ال يخرج منھا وھو يظن
انه قد بقى عليه منھا شيء حتى يكون على اليقين والكمال قوله " حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان " خطأ لم يرد في
األصول الخطية ) الصواب  :حدثنا عبد ﷲ قال سمعت أبي يقول  :سألت أبا عمرو ( . ...
 - 9941حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة قال كتب إلى منصور انه سمع أبا عثمان يحدث عن أبي
ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الصادق المصدوق صاحب ھذه الحجرة يقول ال تنزع الرحمة إال من شقي
إسناده حسن
 - 9942حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم الحج المبرور ليس له جزاء اال الجنة والعمرتان تكفران ما بينھما من الذنوب إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9943حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللھم ارشد األئمة واغفر للمؤذنين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9944حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يجھل فان جھل عليه فليقل اني امرؤ صائم إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9945حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يشكر ﷲ من ال يشكر الناس إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
الربيع بن مسلم فمن رجال مسلم
 - 9946حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن قال ثنا شيبان عن منصور عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة قال سمعت أبا
ھريرة ونحن في مسجد الرسول صلى ﷲ عليه و سلم يقول قال محمد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أبو القاسم صاحب ھذه
الحجرة ال تنزع الرحمة إال من شقي إسناده حسن
 - 9947حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثني سليم بن حيان عن سعيد قال سمعت أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك قال بھز يوم القيامة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 9948حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا سليم عن سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وبھز
قال ثني سليم بن حيان قال ثنا سعيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الصوم جنة وإذا كان أحدكم يوما
صائما فال يرفث وال يجھل فان أحد شتمه أو فإن امرؤ شتمه فليقل اني صائم قال بھز فان امرؤ شتمه أو قاتله فليقل اني صائم
وكذا قال عفان أو قاتله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9949حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال العمرة تكفر ما بينھا وبين العمرة والحج المبرور ليس له جزاء اال الجنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9950حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا سليم قال ثنا سعيد قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم الصوم جنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9951حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن أبي الضحاك قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلھا مائة عام ال يقطعھا شجرة الخلد صحيح دون قوله " شجرة
الخلد " وھذا إسناد ضعيف
 - 9952حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن األعرج عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9953حدثنا عبد ﷲ قال حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجمع بين المرأة وعمتھا وال بين المرأة وخالتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9954حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن محمد بن يحيى بن
حبان عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن
الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9955حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال عبد ﷲ قال أبي وثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن
زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك
إسناده صحيح
 - 9956حدثنا عبد ﷲ قال حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد ﷲ بن يزيد مولى األسود بن سفيان عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان الحر
فأبردوا بالصالة فان شدة الحر من فيح جھنم وذكر ان النار اشتكت إلى ربھا فأذن لھا في كل عام بنفسين نفس في الشتاء
ونفس في الصيف إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9957حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال عبد ﷲ قال أبي وثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي
الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصالة فان شدة الحر
من فيح جھنم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9958حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من يدخل الجنة ينعم وال يبأس ال تبلى ثيابه وال يفنى شبابه ان في الجنة ما ال عين رأت وال أذن
سمعت وال خطر على قلب بشر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال
مسلم
 - 9959حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم ان رجال زار أخا له في قرية أخرى فأرصد ﷲ على مدرجته ملكا فقال له أين تذھب قال أزور أخا لي في ﷲ في
قرية كذا وكذا قال ھل له عليك من نعمة تربھا قال ال ولكنني أحببته في ﷲ عز و جل قال فإني رسول ﷲ إليك ان ﷲ قد أحبك
كما أحببته فيه إسناده صحيح كسابقه
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 - 9960حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن شعبة عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة
وعن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان يستأم الرجل على سوم أخيه أو
يخطب على خطبته إسناداه صحيحان على شرط مسلم
 - 9961حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال من اشترى شاة مصراة فليحلبھا فان لم يرضھا فليردھا وليرد معھا صاعا من تمر إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 9962حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزھري عن عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فال يمنعه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9963حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي قال ثنا المثنى بن سعيد وبھز قاال ثنا ھمام عن قتادة عن أبي
أيوب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه قال بن مھدي فان ﷲ عز و جل خلق
آدم على صورته إسناداه صحيحان على شرط الشيخين
 - 9964حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال تنذروا فان النذر ال يرد شيئا من القدر وإنما يستخرج به من البخيل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9965حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال حدثني زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد ﷲ وكل نسائكم إماء ﷲ ولكن ليقل غالمي وجاريتي وفتاي وفتاتي
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9966حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن شعبة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ما قعد قوم مقعدا ال يذكرون ﷲ عز و جل ويصلون على النبي صلى ﷲ عليه و سلم إال كان عليھم حسرة
يوم القيامة وان دخلوا الجنة للثواب إسناده صحيح على شرط الشيخين
* قوله " وإن دخلوا الجنة للثواب " أي يكون حسرة لما فاتھم من الثواب
 - 9967حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان ال يتمثل بمثلي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9968حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال من كان يؤمن با واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن با واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ومن كان
يؤمن با واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليسكت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9969حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يقولن أحدكم اللھم اغفر لي ان شئت اللھم ارحمني ان شئت ولكن ليعزم المسألة فإنه ال مكره له إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9970حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من استجمر فليوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 9971حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من كان } يؤمن با واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن با واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليسكت
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9972حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن منع فضل الماء ليمنع به الكأل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9973وبإسناده قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انا معشر األنبياء ال نورث ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي
صدقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9974وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مطل الغني ظلم ومن أحيل على ملئ فليحتل إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 9975وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنا أولى الناس بعيسى األنبياء إخوة أوالد عالت وليس بيني وبين
عيسى عليه السالم نبي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9976حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمرو بن سعد وھو أبو داود الحفري قال أنا سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن
يعني األعرج عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انا أولى الناس بعيسى األنبياء أبناء
عالت وليس بيني وبين عيسى نبي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9977حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال يضحك ﷲ إلى رجلين يقتل أحدھما اآلخر كالھما يدخل الجنة يقاتل ھذا في سبيل ﷲ فيستشھد قال ثم يتوب ﷲ
على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل ﷲ حتى يستشھد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9978وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تسموا العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 9979حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه قال المطل ظلم الغني ومن اتبع على ملئ فليتبع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9980وبإسناده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يقولن أحدكم اللھم اغفر لي ان شئت فان ﷲ عز و جل ال مستكره له
ولكن ليعزم في المسألة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9981وباإلسناد نھى النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 9982وباإلسناد عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فإنه صدقة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9983وبإسناده قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيعتين النباذ واللماس وعن لبس الصماء وأن يحتبي الرجل
في ثوب واحد ليس بينه وبين األرض شيء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9984حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضياعا فإلي ومن ترك ماال فللوارث صحيح وھذا إسناد ضعيف
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 - 9985حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد عن عمار قال سمعت أبا ھريرة يحدث عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله فليقعده يأكل معه أو يناوله لقمة إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 9986حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن عمر ومعاوية بن ھشام قاال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قيل له أنفق أنفق عليك قال معاوية في حديثه قال يقول ربنا عز و جل أنفق أنفق
عليك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيخي أحمد فمن رجال مسلم
 - 9987حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تصوم المرأة وزوجھا حاضر اال بإذنه صحيح وھذا إسناد حسن
* صواب اإلسناد  ... " :عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي ھريرة  " ...كما في األصول الخطية
 - 9988حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ومؤمل قاال ثنا سفيان قال حدثني أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان
عن أبيه عن أبي ھريرة قال مر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم برجل يسوق بدنة قال اركبھا قال يا رسول ﷲ انھا بدنة قال
اركبھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9989قال ونھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يبال في الماء الدائم الذي ال يجري ثم يغتسل منه قال مؤمل الراكد ثم
يغتسل منه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 9990حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد عن عمار عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
لقي آدم موسى فقال أنت آدم الذي خلقك ﷲ بيده وأسجد لك مالئكته وأسكنك الجنة ثم فعلت فقال أنت موسى الذي كلمك ﷲ
واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة ثم أنا أقدم أم الذكر قال ال بل الذكر فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليھما السالم
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9991حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم وحميد عن الحسن عن رجل قال حماد أظنه جندب بن عبد ﷲ البجلي عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لقي آدم موسى
فذكر معناه ھذا الحديث له إسنادان  :األول صحيح على شرط مسلم والثاني وھو حماد عن حميد  . .الخ رجاله ثقات رجال
الصحيح لكن الحسن البصري مدلس وقد عنعن
 - 9992حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا زائدة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قيل يا رسول
ﷲ فالمولود قال ﷲ } أعلم بما كانوا عاملين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 9993حدثنا عبد ﷲ ثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا أطاع العبد ربه وأطاع سيده فله أجران إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 9994حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد عن محمد بن زياد وعمار بن أبي عمار عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ليخرجن من المدينة رجال رغبة عنھا والمدينة خير لھم لو كانوا يعلمون إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 9995حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار ومحمد بن زياد عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 9996حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد وثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد
عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجمع بين المرأة وعمتھا وال بين المرأة وخالتھا
إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة عبد الرحمن بن مھدي أما متابعة إسحق فھو من رجال مسلم وحده
 - 9997حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال وثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلھا في إنائه فان
أحدكم ال يدري أين باتت يده إسناده صحيح كسابقه
 - 9998حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق قال ثنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من شر الناس ذو الوجھين الذي يأتي ھؤالء بوجه وھؤالء بوجه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم
 - 9999حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق قال ثنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ان الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فال يرفث وال يجھل فان امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل اني صائم إسناده
صحيح إسناد سابقه ) على شرط مسلم (
 - 10000وبإسناده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ عز و جل من
ريح المسك يقول إنما يذر شھوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به من كل حسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة
ضعف اال الصيام فھو لي وأنا أجزي به إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10001حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال مثل المجاھد في سبيل ﷲ كمثل الصائم الدائم القائم الذي ال يفتر من صيام وصالة حتى يرجع إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 10002حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق قال انا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث وال تجسسوا وال تحسسوا وال تنافسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال
تدابروا وكونوا عباد ﷲ إخوانا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10003حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10004حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولھما تنعل وآخرھما تنزع إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 10005وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تلقوا الركبان وال يبع بعضكم على بيع بعض وال تناجشوا وال
يبع حاضر لباد وال تصروا اإلبل والغنم فمن ابتاعھا بعد ذلك فھو بخير النظرين بعد ان يحلبھا ان رضيھا أمسكھا وان سخطھا
ردھا وصاعا من تمر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10006حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق قال أنا مالك عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا سمعت الرجل يقول ھلك الناس فھو أھلكھم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10007وبإسناده ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال تفتح أبواب السماء يوم اإلثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد ال
يشرك با شيئا اال رجال كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول انظروا ھذين حتى يصطلحا إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 10008وبإسناده ان سعد بن عبادة قال يا رسول ﷲ إن وجدت مع امرأتي رجال أمھله حتى آتى بأربعة شھداء قال نعم
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10009حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن خبيب قال عبد ﷲ قال أبي وثنا إسحاق قال انا مالك
عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي ھريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما بين
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10010حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق قال أنا مالك عن عبد ﷲ بن سلمان عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم صالة في مسجدي ھذا خير من ألف صالة فيما سواه اال المسجد الحرام صحيح
 - 10011حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال انا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سددوا وقاربوا واعلموا ان أحدا منكم ليس بمنجيه عمله قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال
أنا اال ان يتغمدني ﷲ برحمته إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر فمن رجال
البخاري
 - 10012حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال أنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال جاء
رجل إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال مرني بأمر قال ال تغضب قال فمر أو فذھب ثم رجع قال مرني بأمر قال ال
تغضب قال فردد مرارا كل ذلك يرجع فيقول ال تغضب إسناده صحيح على شرط البخاري كسابقه
 - 10013حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اجعلوا الطريق سبع أذرع إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين
غير بشير بن كعب فمن رجال البخاري
 - 10014حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن إبراھيم بن عامر بن مسعود الجمحي قال سفيان عن
عامر بن سعد وقال مسعر أظنه عن عامر بن سعد عن أبي ھريرة قال مروا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بجنازة
فأثنوا عليھا خيرا فقال وجبت ثم مروا عليه بجنازة فأثنوا عليھا شرا فقال وجبت فقالوا يا رسول ﷲ ما وجبت قال بعضكم
شھداء على بعض صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10015حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم لما فرغ ﷲ من الخلق كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10016حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم صالة في مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه من المساجد اال المسجد الحرام صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10017حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أھله يجد ثالث خلفات عظام سمان فثالث آيات يقرأ بھن أحدكم في صالته خير له من ثالث
خلفات عظام سمان ان أثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيھما ألتوھما ولو حبوا إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10018حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي قال ثنا سفيان عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قال ﷲ عز و جل أعددت لعبادي الصالحين ماال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على
قلب بشر ذخرا بله ما أطلعكم عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10019حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم مثله اال انه قال ما قد أطلعكم عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10020حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال ثنا ھشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال رأيت أبا
ھريرة سجد في إذا السماء انشقت فقلت ألم أرك سجدت فيھا قال لو لم أر النبي صلى ﷲ عليه و سلم سجد فيھا لم أسجد
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10021حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن مروان األصفر وعطاء بن أبي ميمونة أنھما سمعا
أبا رافع قال رأيت أبا ھريرة يسجد في إذا السماء انشقت قال قلت تسجد فيھا قال رأيت خليلي صلى ﷲ عليه و سلم يسجد فيھا
فال أزال أسجد فيھا حتى ألقاه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10022حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة
يقول سمعت أبا القاسم يقول الولد لرب الفراش وللعاھر الحجر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10023وبإسناده قال سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول خياركم أحاسنكم أخالقا إذا فقھوا إسناده صحيح إسناد
سابقه ) على شرط مسلم (
 - 10024وبإسناده ھذا قال سمعت أبا القاسم يقول ال ينظر ﷲ عز و جل إلى الذي يجر إزاره بطرا إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 10025وبإسناده ھذا يقول أحسنوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل لألعقاب من النار إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 10026وبإسناده ھذا سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول قال ﷲ عز و جل كل العمل كفارة اال الصوم والصوم
لي وأنا أجزي به إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10027وبإسناده ھذا قال سمعت أبا القاسم يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 10028وبإسناده ھذا أتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بتمر من تمر الصدقة فأمر فيه بأمر ثم حمل الحسن أو الحسين
على عاتقه وإذا لعابه يسيل فنظر إليه فإذا ھو يلوك تمرة من تمر الصدقة قال فقال ألقھا أما شعرت أن آل محمد صلى ﷲ عليه
وسلم ال يأكلون الصدقة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10029وبإسناده ھذا قال سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول ذروني ما تركتكم فإنما ھلك الذين من قبلكم بسؤالھم
واختالفھم على أنبيائھم فإذا أمرتكم بأمر فأتوه ما استطعتم وإذا نھيتكم عن أمر فاجتنبوه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10030وقال يعني عبد الرحمن ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا القاسم يقول لو تعلمون
ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10031حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي وأبو كامل قاال ثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد بن زياد قال
سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول والذي نفسي بيده ألذودن عن حوضي رجاال كما تذاد
الغريبة من اإلبل إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 10032حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا
القاسم يقول ما يسرني أن لي أحدا ذھبا يأتي على ثالث وعندي منه دينار ليس شيئا أرصده لدين إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 10033وبإسناده سمعت أبا القاسم يقول نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جھنم فقال رجل ان كانت
لكافية فقال لقد فضلت عليه بتسعة وستين جزءا حرا فحرا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10034وبإسناده ھذا قال سمعت أبا القاسم يقول بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به األرض فھو
يتجلجل فيھا إلى أن تقوم الساعة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10035وبإسناده ھذا سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول دخلت امرأة النار في ھر أو ھرة ربطتھا فلم تطعمھا ولم
تسقھا ولم ترسلھا تأكل من خشاش األرض إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10036وبإسناده ھذا سمعت أبا القاسم يقول الدابة العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 10037حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وبھز المعني قاال ثنا شعبة عن الحكم قال بھز في حديثه أخبرني الحكم
عن محمد بن علي أن رجال قال ألبي ھريرة أن عليا رضي ﷲ عنه يقرأ في يوم الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون
فقال أبو ھريرة كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقرأ بھما صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إال أنه منقطع
 - 10038حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يقول سمعت أبا
ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من أطاعني فقد أطاع ﷲ ومن عصاني فقد عصى ﷲ ومن أطاع
األمير فقد أطاعني ومن عصى األمير فقد عصاني إنما اإلمام جنة فان صلى قاعدا فصلوا قعودا وإذا قال سمع ﷲ لمن حمده
فقولوا اللھم ربنا ولك الحمد فإذا وافق قول أھل األرض قول أھل السماء غفر له ما مضى من ذنبه إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 10039قال ويھلك قيصر فال قيصر بعده ويھلك كسرى فال كسرى بعده إسناده صحيح إسناد سابقه على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعلى بن عطاء وأبي علقمة فمن رجال مسلم
 - 10040قال وكان يتعوذ من خمس من عذاب القبر وعذاب جھنم وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال إسناده
صحيح إسناد سابقه ) على شرط مسلم (
 - 10041حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال انا شعبة عن سعد بن إبراھيم عن عبد
الرحمن األعرج فيما أعلم شك شعبة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال قريش واألنصار وأسلم وغفار
وجھينة ومزينة وأشجع موالي ليس لھم مولى دون ﷲ ورسوله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10042حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وبھز المعني قاال ثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم عن أبي سلمة قال بھز
انه سمع أبا سلمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صلى الظھر ركعتين ثم سلم فقيل له نقص من الصالة
فصلى ركعتين آخرتين ثم سلم ثم سجد سجدتين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10043حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال أنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا سلمة يحدث
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال أسلم وغفار ومزينة ومن كان من جھينة قال حجاج ومن كان من
مزينة خير من بني تميم وبني عامر والحليفين أسد وغطفان إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10044حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن
يحدث عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ال ينبغي لعبد ان يقول أنا خير من يونس بن متى إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10045حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال ثنا سعد بن إبراھيم قال سمعت أبا سلمة وسأل األغر
عن ھذا الحديث فحدث األغر انه سمع أبا ھريرة يقول ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة في مسجدي ھذا أفضل
من ألف صالة فيما سواه من المساجد اال الكعبة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10046حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن
زرارة قال حجاج في حديثه سمعت زرارة بن أوفي عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا باتت المرأة
ھاجرة فراش زوجھا لعنتھا المالئكة حتى ترجع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10047حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ھالال المزني أو المازني يحدث عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ھذه الحبة السوداء دواء قال شعبة أو قال شفاء من كل شيء اال السام قال
قتادة والسام الموت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10048حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال سمعت شعبة يحدث عن قتادة عن ھالل بن يزيد انه سمع أبا ھريرة يقول
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان ھذه الحبة السوداء شفاء من كل داء اال السام قال شعبة فقلت لقتادة ما السام قال الموت
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10049حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس
قال حجاج في حديثه قال سمعت النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال
إذا أفلس الرجل فوجد متاعه بعينه فھو أحق به إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10050حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين قال ثنا شعبة قال أنبأني قتادة قال سمعت ھالل بن يزيد من بني مازن بن شيبان
قال سمعت أبا ھريرة يقول عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان ھذه الحبة السوداء شفاء من كل شيء ليس السام وقال قتادة
السام الموت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10051حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس
عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال العمرى جائزة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10052حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدھما نصيبه قال يضمن إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10053حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن
أنس يحدث عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه نھى عن خاتم الذھب إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10054حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت رجال قال سمعت أبا ھريرة قال
كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ضخم الكفين صحيح لغيره
لفظه في طبعة األرناؤوط  " :ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده مثله "
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 - 10055حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك قال
سمعت رجال سأل أبا ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده مثله ھذا الحديث بھذا
اإلسناد سھو يقينا من بعض النساخ
 - 10056حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عبد ﷲ بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار يحدث
عن عراك بن مالك عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس على غالم المسلم وال على فرسه صدقة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10057حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي حصين قال سمعت ذكوان أبا صالح يحدث عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من رآني في المنام فقد رآني ان الشيطان ال يتصور بي أو قال شعبة ال
يتشبه بي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10058حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن عاصم بن عبيد ﷲ عن
عبيد مولى أبي رھم عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال أال أدلك قال حجاج أوال أدلك على كنز من كنوز
الجنة ال قوة إال با صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيدﷲ
 - 10059حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس إسناده ضعيف لضعف شھر بن حوشب
 - 10060حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من اشترى شاة فوجدھا مصراة فھو بالخيار فليردھا ان شاء ويرد معھا صاعا
من تمر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10061وبإسناده سمعت أبا ھريرة قال سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول خير نساء ركبن اإلبل أحناه على ولد
وأرعاه على زوج في ذات يده يعني نساء قريش إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10062وبإسناده سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثالثين
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10063وبإسناده سمعت أبا القاسم يقول ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال أن
يتغمدني ﷲ برحمة منه قال بھز وفضل ووضع يده على رأسه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10064وبإسناده سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال تدابروا وال تباغضوا وكونوا عباد ﷲ إخوانا إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10065حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يحدث عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال لو سلكت األنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي األنصار أو شعبھم ولوال الھجرة لكنت امرأ من
األنصار قال أبو ھريرة وما ظلم بأبي وأمي لقد آووه ونصروه أو واسوه ونصروه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10066حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة وأبو داود قال انا شعبة المعني اال انه قال سمع أبا القاسم
عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يحدث عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أسلم سالمھا ﷲ وغفار غفر ﷲ لھا إسناده
صحيح على شرط الشيخين

552

 - 10067حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت أبا القاسم
صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلھا مائة عام ال يقطعھا إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10068حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول
سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول خيركم اسالما أحاسنكم أخالقا إذا فقھوا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10069وبإسناده سمعت أبا القاسم يقول ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واآلكلة واألكلتان ولكن
المسكين الذي ال يجد غنى يغنيه وال يسأل الناس إلحافا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10070وبإسناده ھذا قال سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان في الجمعة لساعة ال يوافقھا رجل مسلم يسأل ﷲ
فيھا خيرا اال أعطاه إياه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10071وبإسناده سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه واإلمام ساجد أن يجعل ﷲ
تعالى رأسه رأس حمار إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10072وبإسناده ھذا قال سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يتعوذ با من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن
شر المسيح الدجال إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10073حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو قال ثنا بن أبي ذئب عن الزھري عن عمر بن عبد العزيز عن بن
قارظ عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال توضؤوا مما مست النار إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10074حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو قال ثنا ھشام عن يحيى ع أبي سلمة عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا رفع رأسه من الركعة األخيرة من صالة العشاء اآلخرة قنت وقال اللھم أنج الوليد بن الوليد اللھم
أنج سلمة بن ھشام اللھم أنج عياش بن أبي ربيعة اللھم أنج المستضعفين من المؤمنين اللھم اشدد وطأتك على مضر اللھم
اجعلھا سنين كسني يوسف عليه السالم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10075حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو قال ثنا ھشام عن يحيى عن أبي سلمة قال كان أبو ھريرة يقول
ألقربن بكم صالة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فكان أبو ھريرة يقنت في الركعة اآلخرة من صالة الظھر وصالة العشاء
اآلخرة وصالة الصبح بعد ما يقول سمع ﷲ لمن حمده ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10076حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان قال ثنا عبد الملك بن عمير قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أصدق كلمة قالھا شاعر كلمة لبيد
) أال كل شيء ما خال ﷲ باطل ( ...
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10077حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد ﷲ بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس على المؤمن في عبده وال في فرسه صدقة إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10078حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراھيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم ذكر عنده رجل مات فقالوا خيرا وأثنوا عليه خيرا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وجبت
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وذكر عنده رجل آخر فقالوا شرا وأثنوا شرا فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم وجبت قال أنتم شھداء بعضكم على بعض
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10079حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال حدثني سليم بن حيان عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حيان والد سليم
 - 10080حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا سليم عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم إياكم والظن فان الظن من أكذب الحديث وال تجسسوا وال تحسسوا وال تباغضوا وال تحاسدوا وال تنافسوا وال تدابروا
وكونوا عباد ﷲ إخوانا صحيح
 - 10081حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من صلى على جنازة كتب له قيراط فان تبعھا حتى يقضي دفنھا فله قيراطان أصغرھما أو أحدھما
مثل أحد فبلغ ذلك بن عمر فتعاظمه فأرسل إلى عائشة فقالت صدق أبو ھريرة فقال بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10082حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن عمارة عن بن المطوس فلقيت بن
المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة
رخصھا ﷲ عز و جل لم يقض عنه صيام الدھر وان صامه إسناده ضعيف لجھالة ابن المطوس وأبيه
 - 10083حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن حبيب قال حدثني بن المطوس عن أبيه عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أفطر يوما في رمضان من غير مرض وال رخصة لم يقض عنه صيام الدھر كله وان
صامه قال سفيان قال حبيب حدثني عمارة عن أبي المطوس فلقيت أبا المطوس فحدثني قال عبد ﷲ قال أبي ثنا أبو نعيم فقال
أبو المطوس إسناده ضعيف
 - 10084حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا سفيان عن حبيب عن بن المطوس عن أبيه فذكره إسناده ضعيف
 - 10085حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
جلس بين شعبھا األربع واجتھد فقد وجب الغسل صحيح
 - 10086حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم سئل عن أطفال المشركين فقال ﷲ أعلم بما كانوا عاملين صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10087حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن حميد قال ثنا بكر بن عبد ﷲ عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال لقيني
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وھو في طريق من طرق المدينة فانخنست فذھبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت قال كنت
لقيتني وأنا جنب فكرھت ان أجالسك على غير طھارة فقال ان المسلم ال ينجس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10088حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن عجالن قال ثنا سعيد عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم حث على الصدقة فقال رجل عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على زوجتك قال
عندي دينار آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي دينار آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي دينار آخر قال أنت
أبصر إسناده قوي
 - 10089حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة أو عن أبي سعيد شك األعمش
قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقره وارقه فان منزلتك عند آخر آية تقرؤھا إسناده صحيح على شرط الشيخين وھو في
حكم المرفوع فمثله ال يقال بالرأي
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 - 10090حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا عباد بن منصور وإسماعيل قال انا عباد المعني عن القاسم بن محمد قال
سمعت أبا ھريرة وقال إسماعيل عن أبي ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل يقبل الصدقات
ويأخذھا بيمينه فيربيھا ألحدكم كما يربي أحدكم مھره أو فلوه أو فصيله حتى ان اللقمة لتصير مثل أحد وقال وكيع في حديثه
وتصديق ذلك في كتاب ﷲ } وھو الذي يقبل التوبة عن عباده { } ويأخذ الصدقات { و } يمحق ﷲ الربا ويربي الصدقات {
صحيح وھذا إسناد حسن في المتابعات
 - 10091حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم من أطاعني فقد أطاع ﷲ ومن أطاع اإلمام فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى ﷲ ومن عصى اإلمام فقد عصى ﷲ
عز و جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10092حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع وبھز قاال ثنا ھمام عن قتادة عن النضر بن أنس قال بھز في حديثه قال ثنا قتادة
عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من كانت له امرأتان يميل مع إحداھما على
األخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10093حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي ھريرة رفعه كذا قال
األعمش قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلھا ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10094حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة انه رأى قوما يتوضؤون من
المطھرة فقال اسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول ويل للعراقيب من النار إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10095حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن شعبة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال وضوء إال من صوت أو ريح إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 10096حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا داود االودي عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال يقومن أحدكم إلى الصالة وبه أذى من غائط أو بول صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف لضعف داود األودي
 - 10097حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن إبراھيم بن مھاجر عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد
بعد ما أذن فيه بالعصر فقال أبو ھريرة أما ھذا فقد عصى أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10098حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدرد األسلمي عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا بزق أحدكم في مسجدي أو المسجد فليحفر وليعمق أو ليبزق في ثوبه حتى يخرجه إسناده
حسن
 - 10099حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا بن أبي خالد عن أبيه قال رأيت أبا ھريرة صلى صالة تجوز فيھا فقلت له
ھكذا كان صالة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال نعم وأوجز صحيح لغيره وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
غير والد إسماعيل بن أبي خالد األحمسي
 - 10100حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم اإلمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللھم أرشد األئمة واغفر للمؤذنين إسناده صحيح على شرط الشيخين

555

 - 10101حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم تجوزوا في الصالة فان فيھم الضعيف والكبير وذا الحاجة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10102حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ان أثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيھما ألتوھما ولو حبوا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10103حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم لقد ھممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصالة فتقام ثم أحرق على قوم ال يشھدون الصالة
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10104حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال ثنا سفيان عن سعد بن إبراھيم عن عبد الرحمن بن
ھرمز عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزيل وھل أتى على اإلنسان
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10105حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن قاال ثنا سفيان المعني عن سعد بن إبراھيم عن عمرو بن أبي سلمة
عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أتيتم الصالة فأتوھا بالوقار والسكينة فما أدركتم فصلوا
وما فاتكم فأتموا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10106حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحول رأسه رأس حمار إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10107حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال سمعت أبا ھريرة يحدث
معاوية قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة
الراوي عن أبي ھريرة
 - 10108قال وسمعته يحدثه قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع المغانم حتى تقسم قال شعبة قال مرة ويعلم ما
بقى ما ھي حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة الراوي عن أبي ھريرة
 - 10109قال ونھى عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة الراوي عن أبي
ھريرة  ...ھذا واللذان قبله حديث واحد حكم عليه األرناؤوط بقوله  :حديث حسن لغيره
 - 10110حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنھم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10111حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من اعتق شقصا له في مملوك فعليه خالصه كله في ماله فان لم يكن له مال
استسعى العبد غير مشقوق عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10112حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال ثنا بن أبي ذئب قال ثنا صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال من غسل ميتا فليغتسل رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة صدوق كان قد اختلط وھو
مكرر
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 - 10113حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى وبن جعفر قاال ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال من رآني في المنام فقد رآني ان الشيطان ال يتشبه بي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10114حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن زكريا قال حدثني عامر عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم الظھر يركب بنفقة إذا كان مرھونا ويشرب لبن الدر إذا كان مرھونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10115حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال ثنا الحسن عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بثالث الوتر قبل النوم وصيام ثالثة أيام من كل شھر والغسل يوم الجمعة حسن
 - 10116حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن إبراھيم بن عبد ﷲ بن قارظ عن أبي
ھريرة ان شاء ﷲ عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فيما سواه اال المسجد
الحرام صحيح وھذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو
 - 10117حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال ثنا سلمان األغر سمع أبا ھريرة يحدث عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم مثله صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10118حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال ثنا محمد عن أبي ھريرة والحسن عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إسناد الموصول منه صحيح على شرط الشيخين
 - 10119حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم من أمسك كلبا
نقص من عمله كل يوم قيراط اال كلب حرث أو ماشية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10120حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال حدثني يحيى قال حدثني ضمضم عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمر بقتل األسودين في الصالة الحية والعقرب إسناده صحيح رجاله ثقات رجال
الشيخين غير ضمضم فمن رجال أصحاب السنن وھو ثقة
 - 10121حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن ھشام قال ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
إسناده صحيح على شرط الشيخين
* زاد الطيالسي عن ھشام " وما تأخر " وھي زيادة شاذة في حديث ھشام لم يتابعه أحد عليھا
 - 10122حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا ھشام فذكرا مثله اال أنھما قاال من قام رمضان إيمانا
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10123حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاھد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم فيما أعلم شك يحيى قال دينار أنفقته في سبيل ﷲ عز و جل ودينار في المساكين ودينار في رقبة ودينار في أھلك
أعظمھا أجرا الدينار الذي تنفقه على أھلك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير مزاحم بن زفر
فمن رجال مسلم
 - 10124حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن مالك قال حدثني الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من مسلم يموت له ثالثة من الولد لم يبلغوا الحنث فتمسه النار اال تحلة القسم إسناده صحيح على
شرط الشيخين
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 - 10125حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال حدثني الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال فضل صالة الجماعة على صالة الرجل وحده خمسة وعشرون جزءا قال يحيى ان شاء ﷲ
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10126حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن إسماعيل يعني بن أبي خالد قال ثنا زياد يعني مولى بني مخزوم عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة فأول زمرة من أمتي يدخلون الجنة صورة كل
رجل منھم على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونھم كأشد ضوء نجم في السماء ثم ھم منازل بعد ذلك صحيح وھذا إسناد
ضعيف زياد المخزومي مجھول
 - 10127حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى ثنا إسماعيل قال ثنا زياد مولى بني مخزوم عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ما منكم أحد داخل الجنة بعمله قيل وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال ان يتغمدني ﷲ برحمة منه وفضل
صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة زياد المخزومي
 - 10128حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10129حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن إسماعيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه فان لم يجلسه فليناوله منه صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير
والد إسماعيل فھو حسن الحديث
 - 10130حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن يحيى يعني بن سعيد قال حدثني ذكوان أبو صالح قال سمعت أبا
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لوال أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية تخرج ولكن ال يجدون حمولة
وال أجد ما أحملھم ويشق عليھم ان يتخلفوا عني ولوددت اني قاتلت في سبيل ﷲ فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم
أحييت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10131حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب قال حدثني عجالن مولى المشمعل قال سمعت أبا ھريرة يقول
سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن ركوب البدنة فقال اركبھا قال انھا بدنة قال اركبھا ويلك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10132حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن مالك قال حدثني الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة واإلمام يخطب أنصت فقد لغا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10133حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن عبد ﷲ بن سعيد بن أبي ھند قال ثنا عبد الرحمن األعرج عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من أدرك سجدة من صالة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك ومن أدرك سجدة من
صالة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10134حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10135حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن يحيى قال حدثني أبو بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر
بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فھو أحق به
إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10136حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان يوم يصومه أحدكم فال يرفث وال يجھل فان جھل عليه فليقل اني امرؤ صائم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10137حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا أسباط قال ثنا األعمش عن إبراھيم عن بن مسعود عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال وثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم في قوله عز و جل } وقرآن الفجر إن قرآن
الفجر كان مشھودا { قال تشھد مالئكة الليل ومالئكة النھار
* إسناد حديث ابن مسعود  :رجالة ثقات رجال الشيخين لكن إبراھيم  -وھو النخعي  -لم يسمع من ابن مسعود لكن ثبت عنه
أنه قال  :إذا حدثتكم عن رجل عن عبد ﷲ فھو الذي سمعت و إذا قلت  :قال عبد ﷲ فھو عن غير واحد عن عبد ﷲ
* وإسناد حديث أبي ھريرة صحيح على شرط الشيخين
 - 10138حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن عون عن محمد عن أبي ھريرة قال قال أبو القاسم صلى ﷲ
عليه و سلم أتاكم أھل اليمن ھم أرق أفئدة اإليمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10139حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا المثنى قال ثنا قتادة عن بشير بن كعب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا تشاجرتم أو اختلفتم في الطريق فدعوا سبع أذرع إسناده صحيح على شرط البخاري
رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشير بن كعب فمن رجال البخاري
 - 10140حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن زرارة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ان ﷲ تجاوز ألمتي عما حدثت به أنفسھا ما لم تعمل به أو تكلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10141حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب وحجاج قال انا بن أبي ذئب المعني قال حدثني سعيد عن عبد
الرحمن بن مھران عن أبي ھريرة قال إذا مت فال تضربوا علي فسطاطا وال تتبعوني بنار وأسرعوا بي إلى ربي فإني
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا وضع العبد أو الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني وإذا وضع
الرجل السوء قال ويلكم أين تذھبون بي صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10142حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع قال سمعت أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال سبق اال في خف أو نصل أو حافر إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع بن أبي نافع
 - 10143قال أبي وثنا وكيع ويزيد عن بن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم مثله إسناده صحيح
 - 10144حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال
تنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10145حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن األوزاعي قال ثنا أبو كثير قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم الخمر في ھاتين الشجرتين النخلة والعنبة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
أبي كثير فمن رجال مسلم
 - 10146حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى وعبد الرحمن المعني عن سفيان قال يحيى قال حدثني سليمان عن أبي حازم عن
أبي ھريرة قال ما عاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم طعاما قط كان إذا اشتھاه أكله وإذا لم يشتھه تركه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
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 - 10147حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثني يحيى عن يزيد يعني بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من صلى على جنازة فله قيراط فان اتبعھا حتى توضع في القبر فله قيراطان قال قلت يا أبا ھريرة
ما القيراط قال مثل أحد إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10148حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال مراء في القرآن كفر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10149حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال تمنعوا إماء ﷲ مساجد ﷲ وليخرجن تفالت صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10150وبإسناده قال للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح
المسك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10151وبإسناده ھذا قال صلى ﷲ عليه و سلم تستأمر اليتيمة في نفسھا فان سكتت فھو أذنھا وان أبت فال جواز عليھا
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10152وبإسناده قال صلى ﷲ عليه و سلم جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 10153حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن محمد قال حدثني أبو سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
انه نھى عن بيعتين في بيعة وعن لبستين ان يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد ويحتبي بثوب واحد ليس بينه وبين السماء
شيء إسناده حسن
 - 10154وبإسناده قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كبر اإلمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا
صلى جالسا فصلوا جلوسا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10155حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى عن إسماعيل يعني بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا
ھريرة نسلم عليه قال قلنا حدثنا فقال صحبت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث سنين ما كنت سنوات قط أعقل مني فيھن
وال أحب إلى ان أعي ما يقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فيھن وأني رأيته يقول بيده قريب بين يدي الساعة تقاتلون قوما
نعالھم الشعر وتقاتلون قوما صغار األعين حمر الوجوه كأنھا المجان المطرقة وﷲ ألن يغدو أحدكم فيحتطب على ظھره
فيبيعه ويستغني به ويتصدق منه خير له من ان يأتي رجال فيسأله يؤتيه أو يمنعه وذلك ان اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ
بمن تعول وخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10156حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وبن جعفر قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الولد للفراش وللعاھر الحجر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10157حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا علي بن المبارك وإسماعيل قال أخبرني علي بن المبارك عن يحيى بن
أبي كثير عن ضمضم بن جوس الھفاني عن أبي ھريرة قال أمرنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بقتل األسودين في الصالة
العقرب والحية إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم فمن رجال أصحاب السنن
 - 10158حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن األغر عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة الرجل في جماعة تزيد على صالة الفذ خمسا وعشرين درجة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10159حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع وأبو نعيم قاال ثنا سفيان عن سعد بن إبراھيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10160حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراھيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ليس فيه عن أبيه مثله صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 10161حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله اال ﷲ فإذا قالوا ال إله اال ﷲ عصموا مني دماءھم وأموالھم اال بحقھا
وحسابھم على ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10162حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس فذكر مثله صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10163حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة بن عمرو بن
جرير عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يكره الشكال من الخيل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير سلم بن عبدالرحمن فمن رجال مسلم
 - 10164حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا شريك عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان المالئكة ال تصحب رفقة فيھا جرس وال كلب صحيح شريك وإن كان سيء الحفظ قد توبع
 - 10165حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا بن أبي ذئب وحجاج قال أنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انكم ستحرصون على االمارة وستصير حسرة وندامة قال حجاج يوم القيامة
نعمت المرضعة وبئست الفاطمة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10166حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تسموا العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10167حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد عن أبي
ھريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى ﷲ عليه و سلم في القدر فنزلت ھذه اآلية } يوم يسحبون في النار على
وجوھھم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر { إسناده حسن ألجل زياد بن إسماعيل
 - 10168حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن أسامة بن زيد يعني الليثي عن المقبري سمعه عن أبي ھريرة قال جاء رجل
إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم يريد سفرا فقال يا رسول ﷲ أوصني فقال أوصيك بتقوى ﷲ والتكبير على كل شرف فلما
مضى قال اللھم ازو له األرض وھون عليه السفر إسناده حسن ألجل أسامة بن زيد
 - 10169حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال كسرى بعد كسرى وال قيصر بعد قيصر والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزھما في سبيل ﷲ صحيح وھذا
إسناد ضعيف لجھالة زياد المخزومي
 - 10170حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن حكيم األثرم عن أبي تميمة عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرھا أو كاھنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل ﷲ على محمد صلى
ﷲ عليه و سلم حديث محتمل للتحسين
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 - 10171حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تصوم المرأة يوما واحدا وزوجھا شاھد اال بإذنه اال رمضان صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 10172حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم عن بيع المنابذة والمالمسة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10173حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا علي بن صالح عن سلمة بن كھيل عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خياركم أحسنكم قضاء إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي
بن صالح فمن رجال مسلم
 - 10174حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد ﷲ بن أبي سلمة عن عبد ﷲ بن الفضل عن األعرج عن
أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال في تلبيته لبيك إله الحق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10175حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم خير الصدقة ما كان عن ظھر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10176حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم رأى
الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فالكھا في فيه فقال له النبي صلى ﷲ عليه و سلم كخ كخ ثالثا انا ال تحل لنا الصدقة
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10177حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاھد عن أبي ھريرة قال قال النبي صلى ﷲ
عليه و سلم دينارا أنفقته في سبيل ﷲ ودينارا أنفقته في رقبة ودينارا تصدقت به ودينارا أنفقته على أھلك أفضلھا الدينار الذي
أنفقته على أھلك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10178حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة وعبد الرحمن عن سفيان عن
األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل عمل بن آدم يضاعف الحسنة عشرة
أمثالھا إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء ﷲ يقول ﷲ عز و جل اال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي
وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ عز و جل من ريح المسك الصوم
جنة الصوم جنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10179حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا األعمش قال ثنا أبو صالح قال قال أبو ھريرة قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم فذكر معناه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10180حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم والذي نفسي بيده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا
السالم بينكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10181حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا أبو مليح المدني شيخ من أھل المدينة سمعه من أبي صالح وقال مرة قال
سمعت أبا صالح يحدث عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من لم يدع ﷲ غضب ﷲ عليه إسناده
ضعيف
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 - 10182حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا فرج بن فضالة عن أبي سعد الحمصي قال سمعت أبا ھريرة يقول دعاء
حفظته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال أدعه اللھم اجعلني أعظم شكرك واتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك
إسناده ضعيف لضعف فرج بن فضالة
 - 10183حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا تشھد أحدكم فليستعذ با من أربع يقول اللھم إني أعوذ بك من عذاب جھنم
وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير محمد بن أبي عائشة فمن رجال مسلم
 - 10184حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10185حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10186حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سعدان الجھني عن سعد أبي مجاھد الطائي عن أبي مدله عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الصائم ال ترد دعوته صحيح بطرقه وشواھده وھذا اإلسناد ضعيف لجھالة أبي مدلة
وھو مولى عائشة أم المؤمنين
 - 10187حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقدموا شھر رمضان بصيام يوم أو يومين اال رجال كان يصوم صوما فليصمه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10188حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم تسحروا فان في السحور بركة صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى
 - 10189حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس على الرجل المسلم في عبده وال خادمه وال فرسه صدقة صحيح
 - 10190حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان وشعبة عن عبد ﷲ بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن
مالك عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليس على المسلم في فرسه وال عبده صدقة إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10191حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي ھريرة يرفعه قال إذا انقطع
شسع أحدكم فال يمش في النعل الواحدة إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي رزين فمن رجال مسلم
 - 10192حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى لينعلھما جميعا أو ليحفھما جميعا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10193حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا العمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي ھريرة
قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن لبس الصماء وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء
إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10194حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم تسموا باسمي وال تكتنوا بكنيتي إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10195حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم رأى رجال يسوق بدنة فقال اركبھا قال انھا بدنة قال اركبھا قال فرأيته راكبھا وفي عنقھا نعل إسناده صحيح على
شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة مولى ابن عباس فمن رجال البخاري
 - 10196حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاھد عن أبي ھريرة قال جاء جبريل إلى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فقال أتيتك البارحة فما منعني من الدخول عليك اال كلب كان في البيت وتمثال صورة في ستر كان على
الباب قال فنظروا فإذا جرو للحسن أو الحسين كان تحت نضد لھم قال فأمر بالكلب فأخرج وأن يقطع رأس الصورة حتى
تكون مثل الشجرة ويجعل الستر منتبذتين صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10197حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاھد عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن الدواء الخبيث يعني السم إسناده حسن
 - 10198حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من تحسى سما فقتل نفسه فھو يتحساه في نار جھنم خالدا مخلدا فيھا أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده
يتوجأ بھا في بطنه في نار جھنم خالدا مخلدا فيھا أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فھو يتردى في نار جھنم خالدا مخلدا فيھا
أبدا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10199حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا ھشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث دعوات مستجابات ال شك فيھن دعوة المظلوم ودعوة الوالد ودعوة المسافر
حسن لغيره
 - 10200حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10201حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل صالة ال يقرأ فيھا بفاتحة الكتاب فھي خداج فھي خداج فھي خداج غير تمام إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير العالء بن عبدالرحمن فمن رجال مسلم
 - 10202حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي ھريرة قال ما رأيت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم صلى الضحى اال مرة إسناده قوي
 - 10203حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا داود الزعافري عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم المقام المحمود الشفاعة حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف داود
 - 10204حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن حماد عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان
ناركم ھذه جزء من سبعين جزءا من نار جھنم فقال رجل انھا لكافية يا رسول ﷲ قال فإنھا فضلت عليھا بتسعة وستين جزءا
حرا فحرا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10205حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراھيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جدال في القرآن كفر صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 10206حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا بن أبي ذئب عن األسود بن العالء بن جارية عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجدي فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو
سيئة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير األسود بن العالء فمن رجال مسلم
 - 10207حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا عبد العزيز يعني بن عبد ﷲ بن أبي سلمة عن بن شھاب عن عمر بن
عبد العزيز عن إبراھيم بن قارظ قال رأيت أبا ھريرة يتوضأ فوق المسجد فقلت مم تتوضأ قال من أتوار أقط أكلتھا سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول توضؤوا مما مست النار إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10208حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اني ألعلم أول ثالثة يدخلون الجنة الشھيد وعبد أدى حق ﷲ وحق مواليه
وفقير عفيف متعفف وأني ألعلم أول ثالثة يدخلون النار سلطان متسلط وذو ثروة من مال ال يؤدي حقه وفقير فخور إسناده
ضعيف
 - 10209حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سھيل بن أبي صالح عن الحرث بن مخلد عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ملعون من أتى امرأة في دبرھا حسن
 - 10210حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن حماد بن سلمة قال قال محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من جر إزاره بطرا لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10211قال وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ربطت امرأة ھرا أو ھرة فلم تطعمھا ولم تتركھا تأكل من خشاش
األرض فأدخلت النار إسناده صحيح
 - 10212حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن زمعة يعني بن صالح المكي عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم صلى بأصحابه على النجاشي فكبر أربعا صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن
صالح
 - 10213حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا زمعة عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من قدم ثالثة من صلبه لم يدخل النار اال تحلة القسم صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن
صالح وقد توبع
 - 10214حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد ﷲ بن شقيق عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال خيركم قرني ثم الذين يلونھم قال أبو ھريرة وال أدري أذكر مرتين أو ثالثا ثم يخلف من
بعدھم قوم يحبون السمانة ويشھدون وال يستشھدون إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10215حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع ألجبت ولو أھدى إلي ذراع لقبلت إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10216قال وما رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عاب طعاما قط ان اشتھاه أكله وإال تركه إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10217حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10218حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وروح المعني قاال ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم أنه قال ال حسد إال في اثنتين رجل أعطاه ﷲ القرآن فھو يتلوه أناء الليل وآناء النھار فسمعه
رجل فقال يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي ھذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه ھذا ورجل آتاه ﷲ ماال فھو يھلكه في الحق فقال رجل
يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي ھذا فعملت فيه مثل ما يعمل فيه ھذا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10219حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم قال ثنا يزيد بن عبد العزيز عن األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال حسد إال في اثنتين فذكر مثله سواء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10220حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أنه قال ال يزني حين يزني وھو مؤمن وال يسرق حين يسرق وھو مؤمن وال يشرب الخمر حين يشربھا وھو
مؤمن والتوبة معروضة بعد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10221حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم انه قال لو جعل ألحدھم أو ألحدكم مرماتان حسنتان أو عرق من شاة سمينة ألتوھا أجمعون ولو يعلمون ما
فيھما يعني العشاء والصبح ألتوھما ولو حبوا ولقد ھممت أن آمر رجال يصلي بالناس ثم آتى أقواما يتخلفون عنھا أو عن
الصالة فأحرق عليھم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10222حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال كل حسنة يعملھا بن آدم عشر حسنات إلى سبعمائة حسنة يقول ﷲ عز و جل إال الصوم ھو لي وأنا أجزي به
يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي وشھوته من أجلي فھو لي وأنا أجزي به والصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حين
يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند ﷲ من ريح المسك إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10223حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة قال سمعت سليمان يحدث عن ذكوان عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ال تقاطعوا وال تباغضوا وال تحاسدوا وال تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم ﷲ إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10224حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان وأبو أحمد قال ثنا سفيان عن األعمش عن
ذكوان عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال ألن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ
شعرا إسناداه صحيحان على شرط الشيخين
 - 10225حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم أنه قال إذا انقطع شسع أحدكم فال يمش في نعل واحدة وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10226قال شعبة قال سليمان وحدثني أبو رزين قال سمعت أبا ھريرة يحدث به في ھذا المسجد عليه بردان فقلت لشعبة
مثل حديثه فقال شعبة لم أسمعه يقول مثله في الكلب يلغ في اإلناء روي الحديث في الكلب يلغ اإلناء من طرق عن األعمش
عن أبي رزين عن أبي ھريرة
 - 10227وبإسناده أنه قال صلى ﷲ عليه و سلم جاء أھل اليمن ھم أرق أفئدة وألين قلوبا والفقه يمان واإليمان يمان والحكمة
يمانية والخيالء والكبر في أصحاب اإلبل والسكينة والوقار في أصحاب الشاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10228وبإسناده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال خير الصدقة ما ترك غنى أن تتصدق عن ظھر غنى وابدأ بمن تعول
واليد العليا أفضل من اليد السفلى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10229وبإسناده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قال ﷲ عز و جل عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني فإن ذكرني
في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منھم وأطيب وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وان
تقرب ذراعا تقربت باعا وان أتاني يمشي أتيته ھرولة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10230حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وھو عليھا ساخط لعنتھا المالئكة حتى تصبح إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10231حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ثالثة ال يكلمھم ﷲ يوم القيامة وال ينظر إليھم وال يزكيھم ولھم عذاب أليم رجل منع بن السبيل فضل ماء عنده ورجل
حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبة ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفي له وإن لم يعطه لم يوف له إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10232حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ثالثة ال يكلمھم ﷲ يوم القيامة وال ينظر إليھم وال يزكيھم ولھم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10233حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن بيع المنابذة والمالمسة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10234حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا شعبة عن محمد بن جحادة األزدي عن أبي حازم األشجعي عن أبي
ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن كسب اإلماء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10235حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أشعر كلمة قالتھا العرب كلمة لبيد
أال كل شيء ما خال ﷲ باطل صحيح
 - 10236حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم تظھر الفتن ويكثر الھرج ويرفع العلم فلما سمع عمر أبا ھريرة يقول يرفع العلم قال عمر أما انه ليس
ينزع من صدور العلماء ولكن يذھب العلماء إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10237حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال خيركم في اإلسالم أحاسنكم أخالقا إذا فقھوا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10238حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه
و سلم رأى رجال يسوق بدنة قال اركبھا قال انھا بدنة قال اركبھا ويحك إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10239حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ان في الجمعة لساعة ال يوافقھا رجل يدعو فيھا خيرا اال استجاب ﷲ له إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10240حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يبع حاضر لباد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10241حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير الغبري عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فال يحفلھا إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كثير الغبري فمن رجال مسلم
 - 10242حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم اللھم اجعل رزق آل محمد قوتا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10243حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا ھشام ومسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي ھريرة قال ھشام
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ووقفه مسعر قال ان ﷲ عز و جل تجاوز ألمتي عما حدثت به أنفسھا ما لم تعمل به أو
تكلم له إسنادان
األول  ) :مرفوع ( صحيح على شرط الشيخين
والثاني  ) :موقوف ( رجاله ثقات رجال الشيخين وسلف مرفوعا
 - 10244حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم من اشترى شاة مصراة فھو بالخياران شاء ردھا ومعھا صاع من تمر إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10245حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم خيركم اسالما أحاسنكم أخالقا إذا فقھوا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10246حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم ما من مولود يولد إال على الملة وقال مرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يھودانه وينصرانه ويشركانه قيل يا رسول
ﷲ أرأيت من مات قبل ذلك قال ﷲ أعلم بما كانوا عاملين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10247حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن األعمش قال أرى أبا حازم ذكره عن أبي ھريرة قال ما عاب رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم طعاما قط ان اشتھاه أكله وإال تركه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10248حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا األعمش عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم لو أھدى إلى ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع ألجبت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10249حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا ﷲ فيه ولم يصلوا على النبي صلى ﷲ عليه و سلم إال كان ترة عليھم يوم القيامة
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10250حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن قال ثنا سفيان المعني وأبو نعيم قال ثنا سفيان عن سعد
بن إبراھيم عن عبد الرحمن بن ھرمز األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قريش واألنصار
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وأشجع وغفار وأسلم ومزينة وجھينة موالي ﷲ ورسوله ال مولى لھم غيره قال أبو نعيم موالي ليس لھم مولى دون ﷲ
ورسوله صلى ﷲ عليه و سلم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10251حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع قال حدثني األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم انظروا إلى من أسفل منكم وال تنظروا إلى من ھو فوقكم فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة ﷲ عليكم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10252حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال خرج رجل من قريته يزور أخا له في قرية أخرى فارصد ﷲ له ملكا فجلس على طريقه فقال له أين تريد قال أريد أخا
لي أزوره في ﷲ في ھذه القرية قال ھل له عليك من نعمة تربھا قال ال ولكني أحببته في ﷲ عز و جل قال فإني رسول ربك
إليك أنه قد أحبك بما أحببته فيه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال
مسلم
 - 10253حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع عن حماد عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ويل
لألعقاب من النار إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10254وبإسناده ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يتعوذ من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 10255وبإسناده قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10256حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان قال ثنا فليح عن ھالل بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث وال تجسسوا وال تنافسوا وال تدابروا وال
تباغضوا وكونوا عباد ﷲ إخوانا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10257وبھذا اإلسناد قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا استجمر أحدكم فليوتر وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله
سبع مرات وال يمنع فضل ماء ليمنع به الكأل ومن حق اإلبل أن تحلب على الماء يوم وردھا إسناده حسن
 - 10258وبھذا اإلسناد قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين
يذكرني ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير من ملئه الذين يذكرني فيھم وان تقرب
العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا جاءني يمشي جئته أھرول له المن والفضل
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10259وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال أزال أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال ﷲ فإذا قالوا ال إله
إال ﷲ فقد عصموا مني أموالھم وأنفسھم اال بحقھا وحسابھم على ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10260حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا فليح عن ھالل بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ذروني ما تركتكم فإنما أھلك الذين من قبلكم كثرة سؤالھم واختالفھم على أنبيائھم
ولكن ما نھيتكم عنه فانتھوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10261وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لن ينجى أحدا منكم عمله قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال
وال أنا اال ان يتغمدني ﷲ منه بفضل ورحمة ولكن قاربوا وسددوا وأبشروا صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 10262وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وﷲ ما أعطيكم وال أمنعكم وإنما أنا قاسم أضعه حيث
أمرت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10263وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا واآلخرة األنبياء
إخوة من عالت أمھاتھم شتى ودينھم واحد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10264وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلھا مائة سنة اقرؤوا
ان شئتم } وظل ممدود صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10265وبھذا اإلسناد قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لقاب قوس أو سوط في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس
وتغرب صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10266حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا فليح عن الحارث بن فضيل األنصاري عن زياد بن سعد عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ينزل عيسى بن مريم إماما عادال وحكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير
ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل وتذھب حمة كل ذات حمة وتنزل السماء رزقھا وتخرج األرض بركتھا حتى يلعب
الصبي بالثعبان فال يضره ويراعي الغنم الذئب فال يضرھا ويراعي األسد البقر فال يضرھا صحيح وھذا إسناد محتمل
للتحسين
* وأورده ابن كثير في النھاية وقال  :تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح
* " ويتحذ السيوف مناجل "  :قال السندي  :أراد أن الناس يتركون الجھاد ويشتغلون بالحرث والزراعة
 - 10267حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا فليح عن محمد بن عبد ﷲ بن حصين األسلمي عن عبيد ﷲ بن صبيحة
عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال خير الصدقة المنيحة تغدو بأجر وتروح بأجر منيحة الناقة كعتاقة
األحمر ومنيحة الشاة كعتاقة األسود إسناده ضعيف فليح إنما يحسن حديثه في المتابعات والشواھد  .وھذا الحديث من أفراده
 - 10268حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا فليح عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان الشيطان إذا سمع النداء ولى وله حصاص فإذا سكت المؤذن أقبل حتى
يخطر بين المرء وقلبه لينسيه صالته فإذا شك أحدكم في صالته فليسلم ثم ليسجد سجدتين وھو جالس إسناده ضعيف فليح
خالف من ھو أوثق منه فقال فيه  " :فليسلم ثم ليسجد سجدتين وھو جالس " فجعل السجود بعد السالم  .وأخرجه ابن ماجه
 1217من طريق ابن إسحق قال أخبرني سلمة بن صفوان عن أبي سلمة بھذا اإلسناد فقال في آخره  " :فليسجد سجدتين قبل
أن يسلم " فجعل السجود قبل السالم  .وھو الموافق لما روي من طرق عن الزھري عن أبي سلمة
 - 10269حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا أبو عوانة عن سھيل يعني بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فھو أحق به إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 10270حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا فليح عن عمرو بن العالء الثقفي عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المدينة ومكة محفوفتان بالمالئكة على كل نقب منھا ملك ال يدخلھا الدجال وال الطاعون صحيح
وھذا إسناد ضعيف لجھالة عمر بن العالء الثقفي وأبيه
* أورد الحديث الحافظ في الفتح ونسبه إلى عمر بن شبة صاحب كتاب مكة وذكر سنده كالتالي  :عن سريج عن فليح عن
العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم  .وقال  :رجاله رجال الصحيح وھو وھم إما
من صاحب كتاب مكة أو من ابن حجر فالحديث ال يعرف إال عن عمر بن العالء عن أبيه  .وقد روي ھذا الحديث من غير ما
طريق صحيح عن أبه ھريرة ولم يذكر أحد منھم فيه مكة
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* أورد الحديث ابن كثير في النھاية من طريق المصنف وقال  :ھذا غريب جدا وذكر مكة في ھذا ليس محفوظا
* وقد صح ذكر مكة في غير حديث أبي ھريرة كما عند البخاري  1881ومسلم  2943عن أنس رفعه " ليس من بلد إال
سيطؤه الدجال إال مكة والمدينة  " ...وكما عند مسلم في بعض طرق حديث الجساسة 119 / 2942
 - 10271حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة األنصاري عن يعقوب بن
أبي يعقوب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن أفسحوا يفسح ﷲ
لكم وإذا صنع خادم أحدكم طعاما فولى حره ومشقته فليدعه فليأكل معه فان لم يدعه فليناوله منه ومن باع مصراة فالمشترى
بالخيار ثالثة أيام إن شاء ردھا ورد معھا صاعا من تمر
* ال يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن أفسحوا يفسح ﷲ لكم قال األرناؤوط  :صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
* إذا صنع خادم أحدكم طعاما فولى حره ومشقته فليدعه فليأكل معه فان لم يدعه فليناوله منه ومن باع مصراة فالمشترى
بالخيار ثالثة أيام إن شاء ردھا ورد معھا صاعا من تمر قال األرناؤوط  :صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10272حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا فليح عن سھيل يعني بن أبي صالح عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سبح ثالثا وثالثين وكبر ثالثا وثالثين وحمد ثالثا وثالثين وقال ال إله
إال ﷲ وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وھو على كل شيء قدير خلف الصالة غفر له ذنبه ولو كان أكثر من زبد البحر
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10273حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا عبد ﷲ يعني بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة أن ثمامة بن
آثال الحنفي أسلم فأمر النبي صلى ﷲ عليه و سلم أن ينطلق به إلى حائط أبي طلحة فيغتسل فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قد حسن إسالم صاحبكم حديث قوي وھذا إسناد ضعيف لضعف عبدﷲ بن عمر
 - 10274حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سريج قال ثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ألعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وھو متكئ في أريكته فيقول اتلوا به على قرآنا ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله
فأنا أقول وما أتاكم من شر فإني ال أقول الشر إسناده ضعيف
 - 10275حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد قال ثنا الخزرج بن عثمان السعدي قال ثنا أبو أيوب مولى لعثمان بن
عفان عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قيد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلھا معھا ولقاب
قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلھا معھا ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلھا معھا قال قلت يا أبا ھريرة ما
النصيف قال الخمار صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10276حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس قال ثنا الخزرج عن أبي أيوب عن أبي ھريرة قال دخلت معه المسجد يوم
الجمعة فرأى غالما فقال له يا غالم اذھب العب قال إنما جئت إلى المسجد قال يا غالم اذھب العب قال إنما جئت إلى المسجد
قال فتقعد حتى يخرج اإلمام قال نعم قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان المالئكة تجيء يوم الجمعة فتقعد
على أبواب المسجد فيكتبون السابق والثاني والثالث والناس على منازلھم حتى يخرج اإلمام فإذا خرج اإلمام طويت الصحف
المرفوع منه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10277حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد قال حدثني الخزرج يعني بن عثمان السعدي عن أبي أيوب يعني
مولى عثمان عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة
الجمعة فال يقبل عمل قاطع رحم إسناده حسن
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 - 10278حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس ثنا الخزرج عن أبي أيوب عن أبي ھريرة قال أوصاني أبو القاسم صلى ﷲ
عليه و سلم خليلي بثالث ال أدعھن الغسل يوم الجمعة وصوم ثالثة أيام من كل شھر والوتر قبل النوم إسناده حسن
 - 10279حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن قاال ثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه قال عبد الرحمن خرج من ذنوبه كيوم
ولدته أمه أو كما خرج من بطن أمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10280حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا ھريرة يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة في مسجدي ھذا خير أو أفضل من ألف صالة فيما سواه من المساجد اال المسجد
الحرام صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10281حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان وأبو نعيم قال ثنا سفيان عن صالح قال سمعت أبا ھريرة يقول
نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يشترى حاضر لباد وقال أبو نعيم ال يبيع حاضر لباد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10282حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه ربھم ويصلوا فيه على نبيھم صلى ﷲ عليه و سلم اال كان عليھم ترة يوم القيامة ان شاء
آخذھم به وان شاء عفا عنھم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10283حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان عن صالح بن نبھان قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ما اجتمع قوم فذكره صحيح
 - 10284حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن سعد بن إبراھيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي
ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة البر بالبر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10285حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال لو يعلم المؤمن ما عند ﷲ عز و جل من العقوبة ما طمع بالجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند ﷲ من الرحمة ما قنط
من الجنة أحد خلق ﷲ مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بھا وعند ﷲ تسعة وتسعون رحمة إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 10286حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي قال ثنا زھير يعني بن محمد عن العالء عن أبيه عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد ﷲ وكل نسائكم إماء ﷲ ولكن ليقل غالمي
وجاريتي وفتاي وفتاتي إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10287حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال ما من داء اال في الحبة السوداء منه شفاء اال السام إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10288حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال اإليمان يمان والكفر قبل المشرق والسكينة في أھل الغنم والفخر والرياء في الفدادين أھل الخيل وأھل الوبر إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 10289حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رجل يا رسول ﷲ
ان لي قرابة أصلھم ويقطعوني وأحسن إليھم ويسيئون الي ويجھلون علي وأحلم عنھم فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لئن
كان كما تقول لكإنما تسفھم المل وال يزال معك من ﷲ عز و جل ظھير ما دمت على ذلك إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 10290وبإسناده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينھما ما لم
تغش الكبائر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10291وبإسناده قال ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بأعمال أھل الجنة ثم يختم ﷲ له بأعمال أھل النار فيجعله من أھل
النار وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بأعمال أھل النار ثم يختم ﷲ له عمله بأعمال أھل الجنة فيجعله من أھل الجنة فيدخله
الجنة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10292حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن زھير وأبو عامر ثنا زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من صلى علي واحدة صلى ﷲ عليه عشرا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10293حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن زھير وأبو عامر قال ثنا زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10294وبإسناده عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال بينما رجل يمشي على طريق وجد غصن شوك فقال ألرفعن ھذا لعل
ﷲ عز و جل يغفر لي به فرفعه فغفر ﷲ له به وأدخله الجنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10295حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن زھير يعني بن محمد الخرساني وأبو عامر قال ثنا زھير عن العالء
عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أحسنوا إقامة الصفوف في الصالة خير صفوف الرجال في
الصالة أولھا وشرھا آخرھا وخير صفوف النساء في الصالة آخرھا وشرھا أولھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10296حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير داود بن قيس فمن رجال مسلم
 - 10297حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك قال حدثني عبد ﷲ بن ظالم قال سمعت أبا ھريرة
قال سمعت حبي أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان فساد أمتي على يدي أغيلمة سفھاء من قريش صحيح
 - 10298حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن قال ثنا زھير بن محمد قال حدثني موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الدينار بالدينار والدرھم بالدرھم ال فضل بينھما قال عبد الرحمن
وقرأته على مالك يعني ھذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10299حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال كان زكريا عليه الصالة و السالم نجارا قال عبد الرحمن ربما رفعه وربما لم يرفعه إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم وقد رواه غير عبد الرحمن عن حماد مرفوعا
دون شك
 - 10300حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا حماد عن عمار قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم خياركم في الجاھلية خياركم في اإلسالم إذا فقھوا إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10301حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الناس معادن في الخير والشر خياركم في الجاھلية خياركم في اإلسالم إذا فقھوا إسناده
صحيح على شرط مسلم
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 - 10302حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد قال أنا عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا ھريرة قال سمعت أبا القاسم
صلى ﷲ عليه و سلم قال الناس معادن في الخير والشر خيارھم في الجاھلية خيارھم في اإلسالم إذا فقھوا إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 10303حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل قال ثنا حماد قال ثنا عمار بن أبي عمار أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم العبد إذا أطاع ربه وسيده فله أجران صحيح وھذا إسناد ضعيف مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ
 - 10304حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو قال ثنا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن حزم عن سلمان األغر عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة في مسجدي ھذا كألف صالة فيما سواه من المساجد اال المسجد الحرام
وصالة الجميع تعدل خمسا وعشرين من صالة الفذ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10305حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج
عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قلت لصاحبك واإلمام يخطب أنصت فقد لغوت إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10306حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن بن شھاب عن بن المسيب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10307حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة ال يوافقھا عبد مسلم وھو قائم يصلي يسأل
ﷲ شيئا اال أعطاه إياه وأشار رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بيده قال إسحاق يقللھا إسناده صحيح على شرط الشيخين من
جھة عبد الرحمن بن مھدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده
 - 10308حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد بن عبد ﷲ بن الھاد عن محمد بن إبراھيم بن
الحرث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب األحبار فجلست معه
فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فكان فيما حدثته أن قلت ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه اھبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة اال
وھي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة اال الجن واألنس وفيھا ساعة ال يصادفھا عبد
مسلم وھو يصلي يسأل ﷲ شيئا اال أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة مرة فقلت بل ھي في كل جمعة فقرأ كعب التوراة
فقال صدق رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال أبو ھريرة ثم لقيت عبد ﷲ بن سالم فحدثته بمجلسي مع كعب وما حدثته في
يوم الجمعة فقلت له قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال عبد ﷲ بن سالم كذب كعب ثم قرأ كعب التوراة فقال بل ھي في كل
جمعة قال عبد ﷲ بن سالم صدق كعب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10309حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن بن شھاب عن حميد بن
عبد الرحمن عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
إسناده من جھة عبدالرحمن صحيح على شرط الشيخين ومن جھة إسحاق بن عيسى صحيح على شرط مسلم
 - 10310حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة الجماعة أفضل من صالة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزأ إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10311حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج
عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فان فيھم الضعيف والسقيم والكبير
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وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة عبد الرحمن بن مھدي أما متابعة إسحق
فعلى شرط مسلم وحده
 - 10312حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله تقول اللھم اغفر له اللھم ارحمه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10313حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يزال أحدكم في صالة ما دامت الصالة تحبسه ال يمنعه ان ينقلب إلى أھله اال الصالة إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10314حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل وفي حديث عبد الرحمن ومالئكة بالنھار
ويجتمعون في صالة العصر وصالة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألھم ﷲ وھو أعلم بھم كيف تركتم عبادي فيقولون
تركناھم وھم يصلون وأتيناھم وھم يصلون إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة عبد الرحمن بن مھدي أما متابعة
إسحق فعلى شرط مسلم وحده
 - 10315حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق قال أنا مالك قال وقرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد عن األعرج
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يقولن أحدكم اللھم اغفر لي ان شئت اللھم ارحمني ان شئت ليعزم
المسألة قاال جميعا ال مكره له إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة عبد الرحمن بن مھدي أما متابعة إسحق فعلى شرط
مسلم وحده
 - 10316حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك قال وثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن
األعرج عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال لكل نبي دعوة يدعو بھا وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة
ألمتي في اآلخرة قال إسحاق فأردت أن أختبئ دعوتي شفاعة إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة عبد الرحمن بن
مھدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده
 - 10317حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن بن شھاب عن أبي عبيد
مولى بني أزھر عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يستجاب ألحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فما
يستجاب لي إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة عبد الرحمن بن مھدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده
 - 10318حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن بن شھاب عن أبي عبد ﷲ
األغر عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ينزل ربنا عز و جل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث
الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة
عبد الرحمن بن مھدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده
 - 10319حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد ﷲ بن يزيد مولى األسود بن سفيان عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن ان أبا ھريرة قرأ لھم إذا السماء انشقت فسجد فيھا فلما انصرف أخبرھم ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم سجد فيھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10320حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وثنا إسحاق قال أنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رأى رجال يسوق بدنة قال اركبھا فقال انھا بدنة قال اركبھا ويلك في
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الثانية أو في الثالثة قال إسحاق اركبھا ويلك قال اركبھا ويلك إسناده صحيح على شرط الشيخين من جھة عبد الرحمن بن
مھدي أما متابعة إسحق فعلى شرط مسلم وحده
 - 10321حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم عن معمر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يبيعن حاضر لباد وال تناجشوا وال يساوم الرجل على سوم أخيه وال يخطب على
خطبة أخيه وال تسأل المرأة طالق أختھا لتكتفئ ما في انائھا ولتنكح فإنما لھا ما كتب ﷲ لھا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10322حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزھري عن سعيد بن المسيب قال قال
أبو ھريرة حرم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما بين البتيھا قال يريد المدينة قال فلو وجدت الظباء ساكنة ما ذعرتھا
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10323حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال أنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزھري عن بن أكيمة الجندعي عن أبي
ھريرة قال صلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صالة فجھر فيھا بالقراءة فلما فرغ قال ھل قرأ أحد منكم معي آنفا قال
رجل من القوم أنا قال اني أقول ما لي أنازع القرآن صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10324حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن بن جريج قال أخبرني العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب
أخبره أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من صلى صالة لم يقرأ فيھا بأم القرآن فھي خداج ھي
خداج ھي خداج غير تمام فقلت يا أبا ھريرة أني أكون أحيانا وراء اإلمام قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بھا في نفسك
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10325حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال أنا أيوب عن عكرمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
نھى ان يشرب من في السقاء قال أيوب أنبئت ان رجال شرب من في السقاء فخرجت حية إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 10326حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال أنا سعيد الجريري عن مضارب بن حزن قال قلت يعني ألبي ھريرة ھل
سمعت من خليلك شيئا تحدثنيه قال نعم سمعته يقول صلى ﷲ عليه و سلم ال عدوى وال ھامة وخير الطير الفأل والعين حق
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10327حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من وجد متاعه بعينه فھو أحق به من الغرماء إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10328حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل وبن جعفر قاال ثنا بن جريج عن عطاء قال بن جعفر في حديثه حدثني عطاء
أنه سمع أبا ھريرة يقول في كل صالة يقرأ فما أسمعنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10329حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل ويزيد قاال ثنا ھشام عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10330حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن الجريري عن خالد بن غالق العبس قال نزلت على أبي ھريرة قال
ومات بن لي فوجدت عليه فقلت ھل سمعت من خليلك شيئا نطيب بأنفسنا عن موتانا قال نعم سمعته قال صغارھم دعاميص
الجنة إسناده حسن
* العبسي  :صوابه العيشي خالد بن غالق روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات وروى له مسلم ھذا الحديث الواحد
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 - 10331حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال ثنا بن عون عن عمير بن إسحاق قال رأيت أبا ھريرة لقي الحسن بن
علي فقال اكشف لي عن بطنك حيث رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقبل منه قال فكشف له عن بطنه فقبله إسناده
ضعيف
 - 10332حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال انا ھشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم جاء أھل اليمن ھم أرق أفئدة اإليمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10333حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد قال ثنا جرير بن حازم عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قد جاء أھل اليمن فذكر مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10334حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال ثنا روح بن القاسم عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المستبان ما قاال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير العالء بن عبدالرحمن فمن رجال مسلم
 - 10335حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي مصعب عن أبي ھريرة قال قال يعني رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال انا اال ان يتغمدني ربي برحمة منه وفضل
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10336حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن أبي السليل عن أبي حسان قال توفى ابنان لي
فقلت ألبي ھريرة سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حديثا تحدثناه يطيب بأنفسنا عن موتانا قال نعم صغارھم
دعاميص الجنة يلقى أحدھم أباه أو قال أبويه فيأخذ بنا حية ثوبه أو يده كما آخذ بصنفة ثوبك ھذا فال يفارقه حتى يدخله ﷲ
وأباه الجنة إسناده حسن
 - 10337حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل قال أنا أيوب عن نافع عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم اسرعوا بجنائزكم فان كان خيرا عجلتموه إليه وان كان شرا ألقيتموه عن عواتقكم أو قال عن ظھوركم إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10338حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن أيوب عن غيالن بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي ھريرة قال من
خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاھلية ومن خرج من أمتي يضرب برھا وفاجرھا ال يتحاشى من مؤمنھا وال
يفي لذي عھدھا فليس من أمتي ومن قتل تحت راية عميه يدعو للعصبة أو يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فقتلة جاھلية
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن رياح فمن رجال مسلم وھذا مرفوع كما ھو واضح من قوله " من
أمتي " لكن قصر بعض الرواة فلم يصرح برفعه  .وقد سلف مرفوعا
 - 10339حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن غيالن بن جرير قال سمعت زياد بن رباح قال
سمعت أبا ھريرة قال من فارق الجماعة وخالف الطاعة فذكر معناه اال انه قال وال يفي لذي عھدھا إسناده صحيح رجاله
ثقات رجال الشيخين غير زياد بن رياح فمن رجال مسلم
 - 10340حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال الكمأة من المن وماؤھا شفاء للعين والعجوة من الجنة وھي شفاء من السم حسن وھذا
إسناد ضعيف لضعف شھر بن حوشب
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 - 10341حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وعفان قاال ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال اللھم إنما أنا بشر فأيما مسلم جلدته قال بن جعفر أو سببته أو لعنته فاجعلھا له زكاة وأجرا وقربة
تقربه بھا عندك يوم القيامة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10342حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بھا في بطنه في نار جھنم خالدا مخلدا فيھا أبدا ومن تردى
من جبل فقتل نفسه فھو في نار جھنم يتردى فيھا خالدا مخلدا فيھا أبدا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10343حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا معمر قال أنا الزھري عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خمس من الفطرة الختان واالستحداد ونتف اإلبط وتقليم األظفار وقص الشارب إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10344حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وروح قاال ثنا سعيد عن قتادة عن خالس عن أبي رافع عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من صلى من صالة الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس ثم طلعت فليصل إليھا أخرى
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير خالس فمن رجال مسلم
 - 10345حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد وعبد الوھاب عن سعيد المعني عن قتادة عن أبي رافع
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أقيمت الصالة فامشوا إليھا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم
فصلوا وما فاتكم فاقضوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10346حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال وسئل عن اإلناء يلغ فيه الكلب قال ثنا سعيد عن أيوب عن بن
سيرين عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال يغسل سبع مرات أوالھن بالتراب إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10347حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي
أبو القاسم بثالث لست بتاركھن في سفر وال حضر صوم ثالثة أيام من كل شھر ونوم على وتر وركعتي الضحى قال ثم ان
الحسن أوھم فجعل ركعتي الضحى للغسل يوم الجمعة حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10348حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وروح قاال ثنا شعبة أو سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان في الجمعة لساعة ال يوافقھا عبد مسلم يصلي يسأل ﷲ فيھا خيرا اال أعطاه إياه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10349حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من ترك كنزا فإنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه له زبيبتان فما زال يطلبه يقول ويلك ما أنت
قال يقول أنا كنزك الذي تركت بعدك قال فيلقمه يده فيقضمھا ثم يتبعه بسائر جسده صحيح وھذا إسناد منقطع رجاله ثقات
رجال الشيخين إال أن الحسن البصري لم يسمع من أبي ھريرة
 - 10350حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال العمرى جائزة ألھلھا أو ميراث ألھلھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10351حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا ھشام القردوسي عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم أنه قال ال يخطب أحدكم على خطبة أخيه وال يستام على سوم أخيه وال تنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا
وال تسأل طالق أختھا لتكتفئ صحفتھا ولتنكح فإنما لھا ما كتب ﷲ لھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10352حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد عن قتادة عن خالس عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان
رجلين تدارءا في دابة ليس لواحد منھما بينه فأمرھما نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أن يستھما على اليمين أحبا أو كرھا
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير خالس فمن رجال مسلم
 - 10353حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة ان أبا رافع حدث عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من أكل أو شرب في صومه ناسيا فليتم صومه فان ﷲ عز و جل أطعمه وسقاه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10354حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا دعي أحدكم فليجب فان كان صائما فليصل يعني الدعاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10355حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا سعيد عن قتادة عن أبي عمر الفداني قال كنت عند أبي ھريرة
جالسا قال فمر رجل من بني عامر بن صعصعة فقيل له ھذا أكثر عامري نادى ماال فقال أبو ھريرة ردوه إلي فردوه عليه
فقال نبئت انك ذو مال كثير فقال العامري أي وﷲ ان لي مائة حمرا ومائة أدما حتى عد من ألوان اإلبل وأفنان الرقيق ورباط
الخيل فقال أبو ھريرة إياك وأخفاف اإلبل وأظالف الغنم يردد ذلك عليه حتى جعل لون العامري يتغير أو يتلون فقال ما ذاك يا
أبا ھريرة فقال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من كانت له إبل ال يعطي حقھا في نجدتھا ورسلھا قلنا يا رسول
ﷲ وما رسلھا ونجدتھا قال في عسرھا ويسرھا فإنھا تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره ثم يبطح لھا بقاع
قرقر فتطؤه فيه بأخفافھا إذا جاوزته أخراھا أعيدت عليه أوالھا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس
فيرى سبيله وإذا كانت له بقر ال يعطي حقھا في نجدتھا ورسلھا فإنھا تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره ثم
يبطح لھا بقاع قرقر فتطؤه فيه كل ذات ظلف بظلفھا وتنطحه كل ذات قرن بقرنھا إذا جاوزته أخراھا أعيدت عليه أوالھا في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس حتى يرى سبيله وإذا كانت له غنم ال يعطي حقھا في نجدتھا ورسلھا
فإنھا تأتي يوم القيامة كاغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره ثم يبطح لھا بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفھا وتنطحه كل
ذات قرن بقرنھا يعني ليس فيھا عقصاء وال عضباء إذا جاوزته أخراھا أعيدت أوالھا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة
حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال العامري وما حق اإلبل يا أبا ھريرة قال أن تعطى الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر
الظھر وتسقى اللبن وتطرق الفحل صحيح
 - 10356حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال وحدثنا يزيد بن ھارون قال أنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي ھريرة
فذكر معناه صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 10357حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن خالس عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم مثل حديث ذكره عن الحسن عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم فذكر معنى حديث أبي عمر صحيح وھذا إسناد منقطع
خالس لم يسمع من أبي ھريرة
 - 10358حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود وھو أبو داود الطيالسي قال ثنا ھمام عن قتادة عن النضر بن أنس عن
بشير بن نھيك عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أرسل على أيوب جراد من ذھب فجعل يلتقطه فقال ألم
أغنك يا أيوب فقال يا رب ومن يشبع من رحمتك أو قال من فضلك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10359حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن بكر السھمي قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شھر بن حوشب
عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال العجوة من الجنة وھي شفاء من السم والكمأة من المن وماؤھا شفاء
للعين حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف شھر بن حوشب
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 - 10360حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا معمر قال أنا بن شھاب عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال
سئل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال ان كان جامدا فخذوھا وما حولھا وكلوا ما بقى وان
كان مائعا فال تأكلوه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10361حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا معمر قال ثنا بن شھاب عن بن المسيب عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال فرع وال عتيرة قال بن شھاب والفرع كان أھل الجاھلية يذبحون أول نتاج يكون لھم
والعتيرة ذبيحة رجب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10362حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا معمر قال أنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي ھريرة
قال أمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بقتل األسودين في الصالة قلت ليحيى ما يعني باألسودين قال الحية والعقرب إسناده
صحيح
 - 10363حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز قال ثنا ھمام قال أنا قتادة عن عبد الملك عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال من عرض له شيء من غير أن يسأله فليقبله فإنما ھو رزق ساقه ﷲ إليه صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين
غير عبد الملك فلم نتبين من ھو ولم ينسبه الحافظان  :ابن كثير في " جامع المسانيد " وابن حجر في " أطراف المسند "
 - 10364حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز وثنا عفان قاال ثنا ھمام قال سئل قتادة عن رجل صلى ركعة من صالة الصبح ثم
طلعت الشمس قال عفان ثم طلع قرن الشمس فقال حدثني خالس عن أبي رافع أن أبا ھريرة حدثه أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال يتم صالته إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير خالس فمن رجال مسلم
 - 10365حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز قال ثنا حماد قال أنا علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان المالئكة يوم الجمعة يأتون على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلھم جاء فالن من ساعة
كذا قال حماد أظنه قال خمس مرار جاء فالن واإلمام يخطب وجاء فالن فأدرك الصالة ولم يدرك الجمعة أو لم يدرك الخطبة
إسناده ضعيف
 - 10366حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز قال ثنا حماد قال أنا علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال تخرج الدابة معھا عصا موسى وخاتم سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم
حتى ان أھل الخوان ليجتمعون فيقول ھذا يا مؤمن ويقول ھذا يا كافر إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان
 - 10367حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز قال ثنا ھمام قال ثنا قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برثن عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيھا وھدانا ﷲ لھا فالناس لنا تبع فاليھود
غدا والنصارى بعد غد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10368حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز حدثنا ھمام قال ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل تجاوز ألمتي عن كل شيء حدثت به أنفسھا ما لم تكلم به أو تعمل به إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10369حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز قال ثنا حماد قال ثنا محمد بن واسع عن شتير بن نھار عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حسن الظن من حسن العبادة إسناده ضعيف لضعف شتير بن نھار
 - 10370حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال أنا ھشام ويزيد قال انا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إذا لم تجدوا اال مرابض الغنم ومعاطن اإلبل فصلوا في مرابض الغنم وال تصلوا في معاطن
اإلبل إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10371حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه
قال ال يبع حاضر لباد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10372حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ال تسبوا الدھر فان ﷲ ھو الدھر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10373حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
انه قال ال يقولن أحدكم عبدي وأمتي ليقل فتاي فتاتي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10374حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أو
قال أبو القاسم إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وھو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه ﷲ وسقاه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10375حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن لبستين وبيعتين وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وان
يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه وأما البيعتان فاللمس واإللقاء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10376حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ان ﷲ عز و جل وتر يحب الوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10377حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10378حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ھشام ويزيد قال انا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة ان وفد
عبد القيس حيث قدموا على النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھاھم عن الحنتم والنقير والمزفت والمزادة المجبوبة وقيل انتبذ في
سقائك وأوكه واشربه حلوا طيبا فقال رجل يا رسول ﷲ ائذن لي في مثل ھذه قال أذن تجعلھا مثل ھذه قال يزيد وفتح ھشام
يده قليال فقال أذن تجعلھا مثل ھذه وفتح يده شيئا أرفع من ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10379حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز وثنا عفان قال ثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يحدث عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث وال تجسسوا وال تحسسوا وال تحاسدوا وال تنافسوا وال
تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد ﷲ إخوانا صحيح
 - 10380حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز قال حدثني سليم بن حيان قال ال أعلم ھذا اال ما حدثناه أبي وقرأته عليه قال
سمعت أبا ھريرة يقول وال أعلمه اال عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان بين يدي الساعة الھرج قال قيل وما الھرج قال
القتل صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10381حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد يعني بن زياد عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم كان إذا أتى بطعام سأل عنه فان كان صدقة لم يأكل وان كان ھدية أكل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10382حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز قال ثنا الربيع بن مسلم قال ثنا محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يشكر ﷲ من ال يشكر الناس إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع
بن مسلم فمن رجال مسلم
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 - 10383حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز وعفان قاال ثنا حماد قال عفان في حديثه قال انا إسحاق بن عبد ﷲ عن أبي صالح
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يقول ﷲ عز و جل قال عفان يوم القيامة يا بن آدم حملتك على الخيل
واإلبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر ذلك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير
حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10384حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز قال ثنا حماد قال ثنا إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي
عمرة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يحكي عن ربه أذنب عبدي ذنبا فقال يا رب اغفر لي ذنبي
فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثالث مرار قال فيقول اعمل ما شئت قد غفرت
لك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10385حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان قال حدثنا ھمام قال ثنا إسحاق بن عبد ﷲ بن أبي طلحة قال كان بالمدينة قاص
يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرة قال فسمعته يقول سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان
عبدا أصاب ذنبا فذكر معناه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10386حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن خالس عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم مثل الذي يعود في ھبته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله صحيح وھذا إسناد منقطع خالس
لم يسمع من أبي ھريرة
 - 10387حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مثل حديث خالس في الھبة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10388حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن خالس عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم بينما رجل شاب يمشي في حلة يتبختر فيھا مسبال إزاره إذ بلعته األرض فھو يتجلجل فيھا إلى يوم القيامة
صحيح وھذا إسناد منقطع خالس لم يسمع من أبي ھريرة لكنه قد توبع
 - 10389حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وروح قاال حدثنا عوف عن خالس عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم اشتد غضب ﷲ عز و جل على رجل قتله نبيه وقال روح قتله رسول ﷲ واشتد غضب ﷲ على رجل
تسمى بملك االمالك ال ملك إال ﷲ عز و جل صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 10390حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وروح قاال ثنا عوف عن محمد بن سيرين قال روح وخالس عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه إسناده من جھة محمد بن سيرين
صحيح على شرط الشيخين ومن جھة خالس منقطع
 - 10391حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قضى ان الولد لصاحب الفراش وللعاھر الحجر صحيح وھذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10392حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن خالس عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مثل ذلك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير خالس بن عمرو الھجري
فمن رجال مسلم
 - 10393حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصالة صحيح وھذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال الشيخين
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 - 10394حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي مثل ذلك
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10395حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن خالس عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم مثل ذلك صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 10396حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف وإسحاق يعني بن يوسف األزرق قال أنا عوف المعني
عن محمد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من تبع جنازة مسلم احتسابا وكان معھا حتى يصلي عليھا
ويفرغ من دفنھا فإنه يرجع من األجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليھا ورجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10396حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال إسحاق إيمانا واحتسابا وقال فإن رجع قبل أن توضع في القبر فإنه يرجع بقيراط
 - 10397حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال إذا كان أحدكم صائما فنسي فأكل وشرب فليتم صومه فان ﷲ عز و جل أطعمه وسقاه صحيح وھذا إسناد مرسل
رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10398حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم مثل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10399حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال المعدن جبار والعجماء جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس صحيح وھذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10400حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم مثل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10401حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن الحسن قال بلغني ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر وحتى تقاتلوا قوما عراض الوجوه خنس األنوف صغار األعين كأن
وجوھھم المجان المطرقة صحيح وھذا إسناد مرسل رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10402حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم مثل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10403حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن أبي عدي عن بن عون عن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي
ولقينا أبو ھريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقبل قال فقال بقميصه قال فقبل سرته
إسناده ضعيف
 - 10404حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد قال ثنا ھمام قال ثنا قتادة عن أبي ميمونة عن أبي ھريرة انه أتى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء
قال فأنبئني بعمل ان عملت به دخلت الجنة قال أفش السالم وأطب الكالم وصل األرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة
بسالم إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة فقد روى له أصحاب السنن األربعة وھو ثقة
 - 10405حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق وھو األزرق قال انا شريك عن ھارون بن سعد قال سمعت أبا حازم األشجعي
يقول سمعت أبا ھريرة يقول أتى نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ونحن عنده فقيل له توفى فالن وترك دينارين أو درھمين فقال
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كيتان * صحيح بلفظ الدينار كما سلف  .أما قوله " درھمين " فھو خطأ لم يرد إال في ھذه الرواية وفيھا شريك النخعي سيء
الحفظ وھارون بن سعد صدوق حسن الحديث روى له مسلم حديثا واحدا
 ...وأخرجه البزار من طريق إسحق بن يوسف األزرق بھذا اإلسناد لكن قال " أو ثالثة " بدال من قوله " أو درھين " وھو
الصحيح
 - 10406حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة قال ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يحل المرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة اال ومعھا رجل ذو محرم منھا إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10407حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول يا نساء المسلمات ال تحقرن جارة لجارتھا ولو فرسن شاة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10408حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النضريين قال سمعت
أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول اللھم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وأني قد اتخذت
عندك عھدا لن تخلفنيه فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته فاجعلھا له كفارة وقربة تقربه بھا إليك يوم القيامة صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 10409حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث ثنا سعيد قال وثنا ھاشم حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عطاء
بن ميناء مولى بن أبي ذباب عن أبي ھريرة أنه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لينزلن بن مريم حكما وعدال فيكسر
الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القالص فال يسعى عليھا ولتذھبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون
إلى المال فال يقبله أحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10410حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة أنه سمعه يقول
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناھا فليجلدھا الحد وال يثرب عليھا ثم ان زنت
فليجلدھا الحد وال يثرب عليھا ثم ان زنت فتبين زناھا فليبعھا ولو بحبل من شعر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10411حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج وثنا ھاشم قاال ثنا ليث قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول ال إله إال ﷲ وحده عز جنده ونصر عبده وغلب األحزاب وحده فال شيء بعده قال ھاشم أعز
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10412حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني سعيد عن عطاء بن ميناء مولى بن أبي ذباب أنه سمع
أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول انتدب ﷲ عز و جل لمن يخرج في سبيله ال يخرجه اال اإليمان
بي والجھاد في سبيلي انه علي ضامن حتى أدخله الجنة بإيمانه ما كان أما بقتل واما بوفاة أو أرده إلى مسكنه الذي خرج منه
نال ما نال من أجر أو غنيمة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10413حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ھريرة قال كان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم إذا كبر في الصالة سكت ھنية فقلت له يا رسول ﷲ بأبي أنت وأمي ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة
قال أقول اللھم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللھم أنقني من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من
الدنس اللھم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10414حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10415حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم عن عباد بن راشد عن سعيد بن أبي خيرة قال ثنا الحسن منذ نحو من أربعين أو
خمسين سنة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال قيل له الناس
كلھم قال من لم يأكله منھم ناله من غباره إسناده ضعيف عباد بن راشد ضعيف لكنه متابع
 - 10416حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم قال أنا عوف عن رجل حدثه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم حريم البئر أربعون ذراعا من حواليھا كلھا ألعطان اإلبل والغنم وبن السبيل أول شارب وال يمنع فضل ماء ليمنع به
الكأل إسناده صحيح والرجل المبھم في سنده ھو محمد بن سيرين كما جاء مصرحا به عند البيھقي  155 / 6بإسناد صحيح
 - 10417حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال ثنا أيوب عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن
أبي ھريرة قال شر الطعام طعام العرس يطعمه األغنياء ويمنعه المساكين ومن لم يجب فقد عصى ﷲ ورسوله صحيح وھذا
إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالرحمن الطفاوي فمن رجال البخاري
 - 10418حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن علقمة عن رجل عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما اجتمع قوم ثم تفرقوا لم يذكروا ﷲ كأنما تفرقوا عن جيفة حمار صحيح وھذا إسناد
ضعيف إلبھام الراوي عن أبي ھريرة
 - 10419حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال ثنا شيبان قال ثنا منصور عن سعد بن إبراھيم عن عمر بن أبي سلمة عن
أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم جدال في القرآن كفر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10420حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم سبحانك ربنا
وبحمدك ال إله إال أنت أستغفرك ثم أتوب إليك إال غفر ﷲ له ما كان في مجلسه ذلك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10421حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم العجماء جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10422حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا جرير يعني بن حازم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن
أبي ھريرة قال قضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا اختلف الناس في طرقھم انھا سبع أذرع إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال الصحيح
 - 10423حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا عاصم عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال سئل رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم عن الصالة في الثوب الواحد فقال أوكلكم يجد ثوبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10424حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية عن ھشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربھا تاب ﷲ عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10425حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا عمارة بن زاذان عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 10426حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عن أبي يحيى مولى جعدة بن ھبيرة عن أبي ھريرة قال
ما رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عاب طعاما قط كان إذا اشتھاه أكله وإذا لم يشتھه سكت صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 10427حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج قال قال بن جريج أخبرني زياد بن سعد ان صالحا مولى التوأمة أخبره أنه سمع
أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قعد القوم في المجلس ثم قاموا ولم يذكروا ﷲ فيه كانت عليھم فيه
حسرة يوم القيامة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10428حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يقول ﷲ تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ذخرا من بله
ما أطلعكم عليه ثم قرأ } فال تعلم نفس ما أخفي لھم من قرة أعين { إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10429حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تصوموا يوم الجمعة إال وقبله يوم أو بعده يوم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10430حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير عن األعمش ويعلى قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قاربوا وسددوا فإنه لن ينجي أحدا منكم عمله قلنا يا رسول ﷲ وال أنت قال وال أنا اال أن
يتغمدني ﷲ منه برحمة وفضل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10431حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال أنا األعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10432حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير عن األعمش ويعلى قال ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تجد شر الناس وقال يعلى تجد من شر الناس عند ﷲ يوم القيامة ذا الوجھين قال بن نمير
الذي يأتي ھؤالء بحديث ھؤالء وھؤالء بحديث ھؤالء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10433حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير قال أنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يجھل فان جھل عليه أحد فليقل اني امرؤ صائم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10434وبإسناده ذروني ما تركتكم فإنما ھلك من كان قبلكم بسؤالھم واختالفھم على أنبيائھم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه
ما استطعتم وإذا نھيتكم عن شيء فانتھوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10435وبإسناده رؤيا المسلم أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10435وبإسناده ھذا قال والذي نفسي بيده ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا ان شئتم دللتكم على أمر
إن فعلتموه تحاببتم قالوا أجل قال أفشوا السالم بينكم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10436وبإسناده ھذا قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطھا رجل
فأدخل الجنة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10437وبإسناده ھذا نھى عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني ليس مثلكم اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني اكلفوا
من األعمال ما تطيقون إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10438حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير أنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم اثنتان في الناس ھما بھم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10439حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير أنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم إنما أنا بشر فأيما مسلم سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلھا له زكاة ورحمة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10440حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا األعمش ويعلى قال أنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبد ولكن ليقل فتاي وال يقل ربي فان ربكم ﷲ ولكن ليقل سيدي
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10441حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ألن يأخذ أحدكم حبال فيأتي الجبل فيحتطب منه فيبيعه فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس شيئا إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10442حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ذكوان عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تسبوا الدھر فان ﷲ عز و جل قال أنا الدھر األيام والليالي لي أجددھا وأبليھا وآتي بملوك بعد
ملوك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10443حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم عن الشغار والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك
أختي قال ونھى عن بيع الغرر وعن الحصاة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10444حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبيد ﷲ عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي ھريرة
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان اإليمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرھا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10445حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير عن عبيد ﷲ ومحمد بن عبيد قال ثنا عبيد ﷲ عن خبيب بن عبد الرحمن عن
حفص بن عاصم عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن صالتين ولبستين وبيعتين نھى عن الصالة بعد
الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن االحتباء في ثوب واحد
وتفضي بفرجك إلى السماء قال بن نمير في حديثه وعن المنابذة والمالمسة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10446حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا يحيى عن أبي صالح أنه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لوال ان أشق على أمتي أو على الناس ألحببت ان ال أتخلف خلف سرية تخرج في سبيل ﷲ ولكن ال أجد ما
أحملھم عليه وال يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون فوددت ان أقاتل في سبيل ﷲ فاقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10447حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال كان أبو ھريرة يصلي بالمدينة نحوا
من صالة قيس بن أبي حازم فقلت له يا أبا ھريرة ھكذا كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلي قال وما أنكرت من
صالتي قلت ال وﷲ اال خيرا اني أحببت ان أسألك قال نعم وأجوز صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10448حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا األوزاعي ثنا أبو كثير قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يقول الخمر من ھاتين الشجرتين النخلة والعنبة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير أبي كثير فمن رجال مسلم
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 - 10449حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشيم أنا أبو عبد ﷲ البكري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم السفر قطعة من العذاب ألن الرجل يشتغل فيه عن صيامه وصالته وعبادته فإذا قضى أحدكم
نھمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أھله صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 10450حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم فذكر حديثا ثم قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أھله ان يجد فيه ثالث خلفات عظام سمان لثالث آيات يقرؤھن أحدكم في
صالته خير له من ثالث خلفات عظام سمان إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10451حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم حدثني النھاس بن قھم عن شداد أبي عمار عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر إسناده ضعيف لضعف
النھاس بن قھم وشداد بن عبدﷲ القرشي لم يسمع من أبي ھريرة
 - 10452حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري انا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي
ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان النساء خلقن من ضلع ال يستقمن على خليقة ان تقمھا تكسرھا وان تتركھا
تستمتع بھا وفيھا عوج صحيح وھذا إسناد قوي
 - 10453حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن غيالن ثنا رشدين حدثني عمرو يعني بن الحرث عن سعيد بن أبي ھالل ان
نعيما المجمر حدثه انه صلى وراء أبي ھريرة فقرأ أم القرآن فلما قال } غير المغضوب عليھم وال الضالين { قال آمين ثم
كبر لوضع الرأس ثم قال حين فرغ والذي نفسي بيده اني ألشبھكم صالة برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صحيح وھذا إسناد
ضعيف لضعف رشدين
 - 10454حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا معتمر عن ليث عن مجاھد وشھر عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي بثالث ان ال
أنام اال على وتر وأن أصوم ثالثة أيام من كل شھر وان ال أدع ركعتي الضحى صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن
أبي سليم وشھر بن حوشب وإن كان ضعيفا قد توبع
 - 10455قال عبد ﷲ وجدت ھذين الحديثين في كتاب أبي بخط يده قال ثنا محمد بن عبد ﷲ األنصاري ثنا محمد بن عمرو
عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقدموا الشھر يعني رمضان بيوم وال يومين اال أن
يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثالثين ثم افطروا صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 10456حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ حدثني األشعث عن محمد عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال أمة من األمم فقدت فا أعلم الفأر ھي أم ال أال ترى انھا إذا وضع لھا ألبان اإلبل لم تطعمه إسناده صحيح رجاله
ثقات رجال الشيخين غير أشعث
 - 10457حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم حدثني المبارك عن الحسن عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم على بن آدم ثالث عقد بحرير إذا بات من الليل فان ھو تعار من الليل فذكر ﷲ عز و جل انحلت عقده فان
توضأ انحلت عقده فان قام فعزم فصلى انحلت العقد جميعا وان ھو بات ولم يذكر ﷲ عز و جل ولم يتوضأ ولم يصل حتى
يصبح أصبح وعليه العقد جميعا صحيح وھذا إسناد منقطع الحسن البصري لم يسمع من أبي ھريرة
 - 10458حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس ولم يرفعه
 - 10459حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا المبارك عن الحسن قال بينا أبو ھريرة يحدث أصحابه إذ أقبل رجل إلى أبي
ھريرة وھو في المجلس فأقبل وعليه حلة له فجعل يميس فيھا حتى قام على أبي ھريرة فقال يا أبا ھريرة ھل عندك في حلتي
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ھذه من فتيا فرفع رأسه إليه وقال حدثني الصادق المصدوق خليلي أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم قال بينا رجل ممن كان
قبلكم يتبختر بين بردين فغضب ﷲ عليه فأمر األرض فبلعته فوالذي نفسي بيده انه ليتجلجل إلى يوم القيامة اذھب أيھا الرجل
إلى يوم القيامة صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 10460حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا المبارك عن الحسن عن أبي ھريرة قال ال أعلمه اال عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال ال تباشر المرأة المرأة وال يباشر الرجل الرجل صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 10461حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن أبي ھريرة قال إذا نام أحدكم عقد على رأسه
ثالث عقد بحرير فان قام فذكر ﷲ عز و جل أطلقت واحدة وان مضى فتوضأ أطلقت الثانية فان مضى فصلى أطلقت الثالثة
فان أصبح ولم يقم شيئا من الليل ولم يصل أصبح وھو عليه يعني الحرير صحيح وھذا إسناد منقطع
 - 10462حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول قال أبو القاسم صلى ﷲ
عليه و سلم أحفھما جميعا أو انعلھما جميعا فإذا لبست فابدأ باليمنى وإذا خلعت فابدأ باليسرى إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10463حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ھريرة يقول وكان يمر بنا والناس
يتوضؤون من المطھرة أسبغوا الوضوء فان أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم قال ويل للعقب من النار إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10464حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه
قال ان في الجمعة لساعة ال يوافقھا عبد مسلم يصلي فيھا يسأل ﷲ خيرا اال أعطاه إسناداه صحيحان على شرط الشيخين
 - 10465وقال أبو ھريرة يقللھا بيده قال حجاج قال شعبة وحدثني بن عون عن بن سيرين عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم بمثل ذلك إسناداه صحيحان على شرط الشيخين
 - 10466حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج حدثنا شعبة عن سعيد المقبري عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال ما كان أسفل من الكعبين من اإلزار فھو في النار قال شعبة وكان سعيد قد كبر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10467حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج ومحمد بن جعفر قال أنا شعبة عن منصور قال قال شعبة كتب به إلى فقرأته
عليه عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة عن أبي ھريرة قال عبد ﷲ قال أبي ولم يرفعه قال ما من عبد مسلم يصلي في
يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا إال بنى له بيت في الجنة صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10468حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الحكم قال عبد ﷲ وسمعته أنا من الحكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا ھشام بن
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن
استقاء فليقض إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحكم بن موسى فمن رجال مسلم
 - 10469حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أخبرنا ھشام عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة أن رجال سأل
النبي صلى ﷲ عليه و سلم أيصلي في ثوب واحد فقال أوكلكم يجد ثوبين إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10470حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون أخبرنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال في الجمعة ساعة ال يوافقھا عبد مسلم يصلي يسأل ﷲ فيھا خيرا إال أعطاه إياه وقال بيده فقبض أصابعه اليمنى ثالث
أصابع قلنا يزھدھا يزھدھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10471حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من ھم
بحسنة فلم يعملھا كتبت له حسنة فان عملھا كتبت له عشر حسنات ومن ھم بسيئة فلم يعملھا لم تكتب عليه فان عملھا كتبت
عليه سيئة واحدة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10472حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قضى رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أيعقل من ال شرب وال أكل وال صاح فاستھل فمثل ذلك يطل
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ھذا ليقول بقول شاعر نعم فيه غرة عبد أو أمة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10473حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال وأنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعھا حتى يقضي دفنھا فله قيراطان أحدھما أو أصغرھما مثل أحد قال أبو سلمة
فذكرت البن عمر فتعاظمه فأرسل إلى عائشة فقالت صدق أبو ھريرة فقال بن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 10474حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال وأنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ﷲ عز و جل انا الرحمن وھي الرحم شققت لھا من اسمى من يصلھا أصله ومن يقطعھا أقطعه فأبته صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 10475حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال وأنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم الناس معادن فخيارھم في الجاھلية خيارھم في اإلسالم إذا فقھوا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10476حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال مروا على رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم بجنازة فأثنوا عليھا خيرا في مناقب الخير فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وجبت ثم مروا عليه بجنازة أخرى
فأثنوا عليھا شرا في مناقب الشر فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وجبت انكم شھداء ﷲ في األرض صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 10477حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم غيروا ھذا الشيب وال تشبھوا باليھود وال بالنصارى صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10478حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حجاج انا بن جريج ثنا العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي دارة مولى عثمان
قال انا لبالبقيع مع أبي ھريرة إذ سمعناه يقول انا أعلم الناس بشفاعة محمد صلى ﷲ عليه و سلم يوم القيامة قال فتداك الناس
عليه فقالوا ايه يرحمك ﷲ قال يقول اللھم اغفر لكل عبد مسلم لقيك يؤمن بي وال يشرك بك إسناده حسن
 - 10479حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا محمد بن ھالل المدني ثنا أبي انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المھجر يريد الجمعة كمقرب القربان فمقرب جزورا ومقرب بقرة ومقرب شاة ومقرب دجاجة
ومقرب بيضة صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة ھالل بن أبي ھالل
 - 10480حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد انا محمد بن ھالل قال أبي ثنا أبو ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال صالة في مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 10481حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمار بن محمد وھو بن أخت سفيان عن إبراھيم عن أبي عياض عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان مثل علم ال ينفع كمثل كنز ال ينفق في سبيل ﷲ حديث محتمل للتحسين وھذا إسناد
ضعيف إبراھيم ھو ابن مسلم الھجري لين وكان يرفع الموقوفات  ...وأخرجه الطبراني في األوسط من طريق  . . ...فھذان
الطريقان مع ما سنذكره من الشواھد يحتمل الحديث التحسين بھا
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 - 10482حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي ثنا إبراھيم الھجري عن أبي عياض عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يبلى كل عظم من بن آدم اال عجب الذنب وفيه يركب الخلق يوم القيامة صحيح
وھذا إسناد ضعيف لضعف عمرو بن مجمع وإبراھيم الھجري
 - 10483حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم عن الھجري عن أبي عياض عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يبلى كل شيء من اإلنسان اال عجب الذنب وفيه يركب الخلق يوم القيامة صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف
علي بن عاصم وإبراھيم بن مسلم الھجري
 - 10484حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم انا خالد وھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تسبوا الدھر فان ﷲ ھو الدھر صحيح وإسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم
 - 10485حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم انا النھاس بن قھم عن أبي عمار شداد عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر إسناده ضعيف
 - 10486حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم انا خالد وھشام عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان عز و جل تسعة وتسعين اسما من أحصاھا كلھا دخل الجنة صحيح وھذا إسناد ضعيف
لضعف علي بن عاصم وقد توبع
 - 10487حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم انا خالد وھشام عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي صحيح وعلي بن عاصم ضعيف لكنه قد توبع
 - 10488حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم ثنا ليث بن أبي سليم عن مجاھد عن أبي ھريرة قال أوصاني خليلي
صلى ﷲ عليه و سلم بثالث ان ال أنام اال على وتر وصوم ثالثة أيام من كل شھر وركعتي الضحى صحيح وھذا إسناد
ضعيف لضعف علي بن عاصم وليث بن أبي سليم لكن للحديث طرق أخرى عن أبي ھريرة يصح بھا
 - 10489حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي عن الحذاء عن بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم
 - 10490حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال سأل رجل
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أيصلي أحدنا في الثوب قال أوكلكم يجد ثوبين صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 10491حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن عاصم ثنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدھا أربع ركعات صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم
 - 10492حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد أخبرنا الحجاج عن عطاء عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم قال من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار صحيح وھذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة لكنه
متابع
 - 10493حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا فضيل بن غزوان عن أبي نعم عن أبي ھريرة قال سمعت نبي
التوبة صلى ﷲ عليه و سلم يقول أيما رجل قذف مملوكه وھو برئ ما قال أقام عليه الحد يوم القيامة اال ان يكون كما قال
صحيح
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 - 10494حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد عن حجاج عن عطاء عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
انه نھى عن ثمن الكلب ومھر البغي وعسب الفحل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10495حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا يزيد بن ھارون عن الحجاج عن عطاء عن أبي ھريرة قال نھى عن ثمن الكلب
وكسب الحجام ومھر البغي قال قلت لعطاء النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قال فمن إذا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10496حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير ثنا بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد
بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا قام في الصالة رفع يديه مدا إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10497حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ ثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي ھريرة قال ترك الناس
ثالثة مما كان يعمل بھن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام إلى الصالة رفع يديه مدا ثم سكت
قبل القراءة ھنية يسأل ﷲ من فضله فيكبر كلما خفض ورفع إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن سمعان
فقد روى له البخاري في " القراءة خلف اإلمام " وأصحاب السنن غير ابن ماجة وھو ثقة
 - 10498حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن مھران
قال لما حضر أبا ھريرة الموت قال ال تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي فإني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان
المؤمن إذا وضع على سريره قال اسرعوا بي وإذا وضع الكافر على سريره قال وياله أين تذھبون بي صحيح لغيره وھذا
إسناد حسن
 - 10499حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير ثنا سفيان عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يقولن أحدكم اللھم اغفر لي ان شئت اللھم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة قال ال مكره له
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10500قال عبد ﷲ كذا كان في كتاب أبي مبيض وال يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكأل عبد ﷲ ھو ابن اإلمام أحمد
بن حنبل ولعله أراد أن والده ذكر ھذا الحديث " وال يمنع فضل الماء  " . ...وبيض إلسناده فلم يذكره ولعله أراد اإلحالة على
إسناد حديث العزيمة في المسألة  -الحديث السابق  -وقد سلف حديث النھي عن منع فضل الماء برقم  9972عن وكيع عن
سفيان الثوري عن أبي الزناد عن األعرج وھو إسناد صحيح على شرط الشيخين
 - 10501حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ ثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تصوم المرأة إذا كان زوجھا شاھدا اال بإذنه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10502حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا حزم قال سمعت محمد بن واسع عن بعض أصحابه عن أبي صالح
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من نفس عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا نفس ﷲ عنه كربة
من كرب اآلخرة ومن ستر على أخيه ستر ﷲ عليه في الدنيا واآلخرة وﷲ عز و جل في عون العبد ما كان العبد في عون
أخيه إسناده صحيح
 - 10503حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ثنا محمد يعني بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة وعن الزھري
وغيره قالوا قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا استيقظ أحدكم فال يضعن يده في الغسل حتى يغسلھا فإنه ال يدري أين
باتت يده صحيح
 - 10504حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم افرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فالة من األرض عليھا طعامه وشرابه صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 10505قال وقال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل إذا جاءني عبدي شبرا جئته بذراع وإذا جاءني بذراع
جئته بباع وإذا جاءني يمشي جئته أھرول صحيح وإسناده حسن
 - 10506حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد يعني بن إسحاق عن العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صلى أحدكم وجلس في مصالة لم تزل المالئكة تقول اللھم اغفر له اللھم
ارحمه ما لم يقم أو يحدث صحيح
 - 10507حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يمين ﷲ مألي ال يغيضھا نفقة سحاء الليل والنھار وقال أرأيتكم ما أنفق منذ خلق السماء واألرض فإنه لم يغض
ما في يمينه قال وعرشه على الماء بيده األخرى الميزان يخفض ويرفع صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10508حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة وعن أبي الزناد عن األعرج عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم دخلت امرأة النار في ھر أو ھرة ربطتھا فال ھي أطعمتھا وال ھي
أرسلتھا تأكل من خشاش األرض حتى ماتت في رباطھا ھزال صحيح
 - 10509حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا ھلك كسرى فال كسرى بعده وإذا ھلك قيصر فال قيصر بعده صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10510حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال سئل رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أيصلي الرجل في ثوب واحد قال أوكلكم له ثوبان صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10511حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
فضل صالة الجماعة على صالة الفذ خمسا وعشرين درجة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10512حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة ولخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 10513حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أبردوا عن الصالة فإن شدة الحر من فيح جھنم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10514حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال تشد الرحال إال إلى المسجد الحرام ومسجدي والمسجد األقصى صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10515حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من أحب األنصار أحبه ﷲ ومن أبغض األنصار أبغضه ﷲ صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10516حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
لوال الھجرة لكنت امرأ من األنصار ولو ان الناس سلكوا واديا أو شعبة وسلكت األنصار واديا أو شعبة لسلكت وادي األنصار
وشعبتھم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10517حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ان ينتبذ في المزفت والمقير والنقير والدباء والحنتم وقال كل مسكر حرام صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 10518حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إنما الصدقة عن ظھر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10519حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
الحياء من اإليمان واإليمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10520حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار متواتر وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن
عمرو بن علقمة الليثي فقد روى له البخاري ومسلم مقرونا ومتابعة وھو حسن الحديث
 - 10521حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قلب الكبير شاب على حب اثنتين حب الحياة وحب المال صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10522حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
العجماء جرحھا جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10523حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال تتلقوا الركبان للبيع وال يبع حاضر لباد وال تباغضوا وال تحاسدوا وال تناجشوا وكونوا عباد ﷲ إخوانا صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 10524حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم وجعلت لي األرض مسجدا وطھورا وبينا أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن
األرض فتلت في يدي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10525حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال ﷲ فإذا قالوھا عصموا مني دماءھم وأموالھم اال بحقھا وحسابھم على ﷲ صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 10526حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة انه كان يصلي بھم فيكبر كلما
رفع فإذا انصرف قال انا أشبھكم صالة برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10527حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ال تزال المالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فيه ما لم يقم أو يحدث تقول اللھم اغفر له اللھم ارحمه
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10528حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال ركع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
في الصالة ثم رفع رأسه فقال اللھم أنج عياش بن أبي ربيعة اللھم أنج سلمة بن ھشام اللھم أنج الوليد بن الوليد اللھم أنج
المستضعفين من المؤمنين اللھم اشدد وطأتك على مضر اللھم اجعلھا سنين كسني يوسف ﷲ أكبر ثم خر ساجدا صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 10529حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا كان أحدكم إماما فليخفف فإنه يقوم وراءه الضعيف والكبير وذو الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء صحيح وھذا
إسناد حسن
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 - 10530حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
والذي نفس محمد بيده لوددت ان أقاتل في سبيل ﷲ فاقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ولوال ان أشق على
المؤمنين ما تخلفت خلف سرية تخرج أو تغزو في سبيل ﷲ ولكن ال أجد سعة فاحملھم وال يجدون سعة فيتبعوني وال تطيب
أنفسھم ان يتخلفوا بعدي أو يقعدوا بعدي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10531حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونھم على أحسن كوكب درى إضاءة في السماء فقام
عكاشة بن محصن فقال يا رسول ﷲ أدع ﷲ أن يجعلني منھم قال اللھم اجعله منھم ثم قام رجل آخر فقال يا رسول ﷲ ادع ﷲ
أن يجعلني منھم قال قد سبقك بھا عكاشة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10532حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
خير نساء ركبن اإلبل نساء قريش أحناه على يتيم في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10533حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قدم الطفيل بن عمرو
الدوسي وأصحابه فقالوا يا رسول ﷲ ان دوسا قد عصت وأبت فادع ﷲ عليھا قال أبو ھريرة فرفع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم يديه فقلت ھلكت دوس فقال اللھم اھد دوسا وائت بھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10534حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم أتاكم أھل اليمن ھم أضعف قلوبا وأرق أفئدة اإليمان يمان والحكمة يمانية صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10535حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10536حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج قال وبينما رجل يسوق بقرة فأعيا فركبھا فالتفتت إليه فذكر الحديث صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 10537حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أنھم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدھم وھذا يومھم الذي فرض عليھم فاختلفوا
فيه فھدانا ﷲ له فالناس لنا فيه تبع اليوم لنا ولليھود غدا وللنصارى بعد غد صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10538حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إنما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم واختالفھم على أنبيائھم ال تسألوني عن شيء اال أخبرتكم به فقال عبد ﷲ بن
حذافة من أبى يا رسول ﷲ قال أبوك حذافة بن قيس فرجع إلى أمة فقالت ويحك ما حملك على الذي صنعت فقد كنا أھل
جاھلية وأھل أعمال قبيحة فقال لھا ان كنت ألحب ان أعلم من أبي من كان من الناس صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10539حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ان عز و جل تسعة وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاھا كلھا دخل الجنة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10540حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة دخل أعرابي المسجد ورسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم جالس فقال اللھم اغفر لي ولمحمد وال تغفر ألحد معنا فضحك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقال لقد
احتظرت واسعا ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقام إليه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال إنما بنى ھذا
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البيت لذكر ﷲ والصالة وإنه ال يبال فيه ثم دعا بسجل من ماء فأفرغه عليه قال يقول األعرابي بعد ان فقه فقام النبي صلى ﷲ
عليه و سلم إلي بابي ھو وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب صحيح وھذا إسناد حسن
* فشج  :قال السندي  :بفتح فاء وشين وجيم مخففة والفاء أصلية معناه فرق بين رجليه ليبول
 - 10541حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
لن ينجي أحدا منكم عمله قال قلنا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال أن يتغمدني ﷲ منه برحمة ولكن قاربوا وسددوا
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10542حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال نھى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
عن بيعتين في بيعة وعن لبستين وان يحتبي أحدكم في ثوب وليس بين فرجه وبين السماء شيء وعن الصماء اشتمال اليھود
ووصف لنا محمد جعلھا من أحد جانبيه ثم رفعھا إسناده حسن
 - 10543حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعھا حتى يقضي دفنھا فله قيراطان أحدھما أو أصغرھما مثل أحد صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 10544حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من صام رمضان وقامة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10545حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
اشتكت النار إلى ربھا عز و جل فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لھا بنفسين فاشد ما تجدون من الحر من حرھا وأشد ما تجدون
من البرد زمھريرھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10546حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال مراء
في القرآن كفر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10547حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال ﷲ عز و جل كل عمل بن آدم له الحسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف اال الصيام ھو لي وأنا أجزي به صحيح وھذا
إسناد حسن
 - 10548حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
من جر ثوبه من الخيالء لم ينظر ﷲ إليه يوم القيامة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10549حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
توضؤوا مما مست النار ولو من تور أقط صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10550حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إذا ثوب بالصالة أدبر الشيطان له ضراط وإذا سكت المؤذن خطر بين أحدكم وبين نفسه حتى ينسيه صالته فال يدري كم
صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10551حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
ينزل ﷲ عز و جل كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل اآلخر أو لثلث الليل اآلخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له
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من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صالة الصبح صحيح
دون قوله " أو ينصرف القاريء  . .الخ " ولعله شك من بعض الرواة فإنه لم يرد في غير ھذه الرواية
 - 10552حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أھبط منھا وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة ال يوافقھا
مؤمن يصلي وقبض أصابعه يقللھا يسأل ﷲ عز و جل خيرا إال أعطاه إياه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10553حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه واإلمام ساجد أن يجعل ﷲ رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10554حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه ثم ان عاد الرابعة فاضربوا
عنقه إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبدالرحمن فمن رجال أصحاب السنن
 - 10555حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا إسماعيل عن زياد المخزومي عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة أول زمرة من أمتي يدخلون الجنة سبعون ألفا ال حساب عليھم كل رجل منھم
على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونھم على أشد ضوء كوكب في السماء ثم ھي بعد ذلك منازل صحيح وھذا إسناد
ضعيف لجھالة زياد المخزومي
 - 10556حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ثنا ھمام بن يحيى عن قتادة عن عكرمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال من صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيھا الروح وليس بنافخ فيھا ومن استمع إلى حديث قوم وال يعجبھم
أن يستمع حديثھم أذيب في أذنه اآلنك ومن تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيھا وليس بعاقد إسناده
صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة مولى ابن عباس فمن رجال البخاري
 - 10557حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
في ھذه الحبة السوداء شفاء من كل داء اال السام قالوا يا رسول ﷲ وما السام قال الموت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10558حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن بن إسحاق عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ألن يراني ثم ألن يراني أحب إليه من أن يكون
له مثل أھله وماله صحيح وھذا إسناد حسن
* أفاد األرناؤوط أن قوله " محمد عن ابن اسحق " تحريف صوابه  " :محمد بن اسحق "
 - 10559حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا سليم بن حيان ثنا سعيد قال سمعت أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم الصوم جنة فإذا كان أحدكم يوما صائما فال يرفث وال يجھل وان امرؤ شتمه أو قاتله فليقل اني صائم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10560حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا سليم بن حيان قال سمعت أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير حيان والد سليم
* نبه األرناؤوط أن صواب السند كما في نسخه المتقنة  :حدثنا يزيد أخبرنا سليم بن حيان ) قال سمعت أبي يحدث ( قال
سمعت أبا ھريرة  ] . ...فما بين القوسين ساقط ھنا [
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 - 10561حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم يرويه
عن ربه عز و جل قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10562حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال أبي وھو أبو
العالء بن عبد الرحمن قال قال أبو ھريرة قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم أزرة المؤمن من إنصاف الساقين فأسفل من
ذلك إلى ما فوق الكعبين فما كان من أسفل من ذلك ففي النار صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10563حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا سفيان قال سمعت الحسن يحدث عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من سن سنة ضالل فاتبع عليھا كان عليه مثل أوزارھم من غير ان ينقص من أوزارھم شيء ومن سن سنة ھدى
فاتبع عليھا كان له مثل أجورھم من غير ان ينقص من أجورھم شيء صحيح
 - 10564حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا سفيان بن حسين عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وھو ال يأمن ان يسبق فال بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين قد أمن
أن يسبق فھو قمار إسناده ضعيف
 - 10565حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن عون عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
المالئكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة وان كان أخاه ألبيه وأمه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10566حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا العوام ثنا سليمان بن أبي سليمان انه سمع أبا ھريرة يقول أوصاني خليلي
صلى ﷲ عليه و سلم بثالث ولست بتاركھن في سفر وال حضر أن ال أنام إال على وتر وان أصوم ثالثة أيام من كل شھر وان
ال أدع ركعتي الضحى فإنھا صالة األوابين صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 10567حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد وأبو عبد الرحمن قال يزيد أنا المسعودي عن محمد مولى آل طلحة عن عيسى
بن طلحة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يلج النار أحد بكى من خشية ﷲ عز و جل حتى يعود اللبن
في الضرع وال يجتمع غبار في سبيل ﷲ ودخان جھنم في منخري امرئ أبدا وقال أبو عبد الرحمن المقرئ في منخري مسلم
أبدا إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير المسعودي ثقة لكنه اختلط بأخرة
 - 10568حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم من صلى على جنازة في المسجد فال شيء له إسناده ضعيف
 - 10569حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجھل فليس حاجة أن يدع طعامه وال شرابه إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10570حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال ليأتين على الناس زمان ال يبالي المرء أبحالل أخذ المال أم بحرام إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10571حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن المقبري وأبو عاصم مولى حكيم وقال أبو أحمد الزبيري
مولى حسام عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ال تساب وأنت صائم فان شتمك أحد فقل اني صائم وان كنت
قائما فاقعد والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات
رجال الشيخين غير عجالن مولى المشمعل فقد روى له النسائي
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* نبه األرناؤوط على أن في السند ھنا اضطراب وتحريف صوبه من نسخه المتقنة كما يلي  :حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب.
وأبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عجالن مولى المشمعل  -وقال أبو عامر  :مولى حكيم وقال أبو أحمد الزبيري  :مولى
حماس  -عن أبي ھريرة
 - 10572حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن عجالن عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم والذي نفس محمد بيده اني ألنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10573حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن عجالن عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم سئل
عن ركوب البدنة فقال اركبھا قال انھا بدنة قال اركبھا ويلك صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10574حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن عجالن وإسماعيل بن عمر قال ثنا بن أبي ذئب المعني عن
عجالن عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال في المملوك يصنع طعامك ويعانيه فادعه فان أبى فاطعمه في يده
وإذا ضربتموھم فال تضربوھم على وجوھھم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10575حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن الزھري عن أبي عبد ﷲ األغر عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا كان يوم الجمعة وقفت المالئكة على أبواب المسجد فيكتبون األول فاألول فمثل المھجر إلى
الجمعة كمثل الذي يھدي بدنة ثم كالذي يھدي بقرة ثم كالذي يھدي كبشا ثم كالذي يھدي دجاجة ثم كالذي يھدي بيضة فإذا خرج
اإلمام وقعد على المنبر طووا صحفھم وجلسوا يستمعون الذكر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10576حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ليس المسكين بالطواف عليكم أن تطعموه لقمة لقمة إنما المسكين المتعفف الذي ال يسأل الناس إلحافا صحيح وھذا إسناد
محتمل للتحسين
 - 10577حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ما أحب ان لي أحدا ذھبا يمر بي ثالثة عندي منه دينار اال شيء أعده لغريم صحيح وھذا إسناد محتمل للتحسين
 - 10578حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا المسعودي عن عمران بن عمير قال شكوت إلى عبيد ﷲ بن عبد ﷲ قوما
منعوني ماء فقال سمعت أبا ھريرة قال المسعودي وال أعلمه اال قد رفعه إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يمنع فضل
ماء بعد ان يستغنى عنه وال فضل مرعى صحيح
 - 10579حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا المسعودي عن أشعث بن سليم عن أبيه أن أبا ھريرة رأى رجال قد خرج من
المسجد وقد أذن فيه فقال أما ھذا فقد عصى أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم صحيح
 - 10580حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ حين ال يكون دينار وال درھم وان كان له عمل
صالح أخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10581حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال وقال ببغداد قبل أن يأتي يوم ليس ھناك دينار وال درھم يعني يزيد بن ھارون شيخ
المصنف وكأنه سمعه منه مرة في بلده واسط ثم قدم يزيد بعد ذلك إلى بغداد فحدث به على النحو الذي ذكره المصنف
 - 10582وثناه روح بإسناده ومعناه وقال من قبل أن يؤخذ منه حين ال يكون دينار وال درھم إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 10583حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم يا نساء المسلمات ثالث مرات ال تحقرن جارة لجارتھا ولو فرسن شاة وال يحل المرأة تؤمن با ورسوله واليوم
اآلخر ان تسافر مسيرة يوم واحد إال ومعھا ذو محرم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10584حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا العوام حدثني عبد ﷲ بن السائب عن رجل من األنصار عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال الصالة إلى الصالة التي قبلھا كفارة والجمعة إلى الجمعة التي قبلھا كفارة والشھر إلى
الشھر الذي قبله كفارة إال من ثالث قال فعرفنا أنه أمر حدث إال من الشرك با ونكث الصفقة وترك السنة قال قلنا يا رسول
ﷲ ھذا الشرك با قد عرفناه فما نكث الصفقة وترك السنة قال أما نكث الصفقة فأن تعطي رجال بيعتك ثم تقاتله بسيفك وأما
ترك السنة فالخروج من الجماعة صحيح دون قوله " إال من ثالث  . .إلخ " وإسناده ضعيف لجھالة الرجل األنصاري
الراوي عن أبي ھريرة
 - 10585حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي ھريرة قال قال أبو القاسم صلى ﷲ عليه و
سلم في الجنة ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر صحيح وھذا إسناد حسن
* نبه األرناؤوط على أن قوله " محمد بن إسحاق بن يسار " خطأ صوابه " محمد بن إسحاق عن اسحاق بن يسار "
 - 10586حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل قال استقرضت عبدي فلم يقرضني وسبني عبدي وال يدري يقول وا دھراه
وا دھراه وأنا الدھر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10587حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيالء في أھل الخيل واإلبل في الفدادين أھل الوبر والسكينة في أھل الغنم
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10588حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال ان سليمان بن داود صلى ﷲ عليه و سلم
قال أطوف الليلة على مائة امرأة فتلد كل امرأة منھن غالما يضرب بالسيف في سبيل ﷲ ولم يستثن قال فطاف في تلك الليلة
على مائة امرأة فلم تلد منھن غير امرأة واحدة ولدت نصف إنسان قال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو انه كان قال ان
شاء ﷲ لولدت كل امرأة منھن غالما يضرب بالسيف في سبيل ﷲ عز و جل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10589حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربھا
تاب ﷲ عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين وسلف مرفوعا وھو الصحيح فمثله ال يقال بالرأي
 - 10590حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا ھشام بن حسان عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ال عدوى وال طيرة وأحب الفأل الصالح إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10591حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام بن حسان عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان
امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت موقھا فغفر لھا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10592حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان امرأة
دخلت النار في ھرة ربطتھا فلم تدعھا تصيب من خشاش األرض ولم تطعمھا ولم تسقھا حتى ماتت إسناده صحيح على شرط
الشيخين
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 - 10593حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا دعي
أحدكم فليجب فان كان صائما فليصل وان كان مفطرا فليطعم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10594حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام ومحمد بن جعفر قال ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال من اشترى مصراة فھو بالخيار ثالثة أيام فان ردھا رد معھا صاعا من تمر ال سمراء إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10595حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال البھيمة
عقلھا جبار والمعدن عقلھا جبار وفي الركاز الخمس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10596حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة أي رب ما لھا يدخلھا ضعفاء الناس وسقطھم وقالت النار يا رب ما لھا يدخلھا الجبارون
والمتكبرون قال للجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء وقال للنار أنت عذابي أصيب منك من أشاء ولكل واحدة منكن ملؤھا
قال فأما الجنة فان ﷲ عز و جل ال يظلم من خلقه أحدا وإنھا ينشئ لھا من خلقه ما شاء واما النار فيلقون فيھا } وتقول ھل من
مزيد { ويلقون فيھا } وتقول ھل من مزيد { حتى يضع ربنا عز و جل فيھا قدمه فھنالك تمتلئ وينزوي بعضھا إلى بعض
وتقول قط قط إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10597حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده في طھوره حتى يفرغ عليھا فيغسلھا فإنه ال يدري أين باتت يده إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10598حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقھم رؤيا أصدقھم حديثا ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة
قال وقال الرؤيا ثالثة فالرؤيا الصالحة بشرى من ﷲ عز و جل والرؤيا تحزينا من الشيطان والرؤيا من الشيء يحدث به
اإلنسان نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فال يحدثه أحدا وليقم فليصل قال وأحب القيد في النوم وأكره الغل القيد ثبات في الدين
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10599حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال التسبيح
للرجال والتصفيق للنساء في الصالة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10600حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أبردوا
عن الصالة في الحر فان شدة الحر من فيح جھنم أو من فيح أبواب جھنم إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10601حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال كنا عنده فأما تفاخروا واما تذاكروا فقال
الرجال في الجنة أكثر من النساء فقال أبو ھريرة أولم يقل أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم ان أول زمرة من أمتي تدخل الجنة
وجوھھم على صورة القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على أضوإ كوكب درى في السماء لكل رجل منھم زوجتان من الحور
العين يرى مخ سوقيھما من وراء الحلل والذي نفس محمد بيده ما فيھا من أعزب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10602حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا ھشام عن محمد قال قال أبو ھريرة الفأر مما مسخ وسأنبئكم بآية ذلك إذا
وضع بين يديھا لبن اللقاح لم تصب منه وإذا وضع لبن الغنم أصابت منه قال فقال له كعب قاله رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال فقال أبو ھريرة إذا نزلت على التوراة إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10603حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا ولغ
الكلب في إناء غسل سبع مرات أولھا بالتراب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10604حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم من أفلس بمال قوم فرأى رجل متاعه بعينه فھو أحق به من غيره إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10605حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد أنا الحجاج عن عطاء عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار صحيح وھذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة
 - 10606حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا البراء بن يزيد عن عبد ﷲ بن شقيق عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أال أنبئكم بأھل الجنة قالوا بلى يا رسول ﷲ قال الضعفاء المظلومون قال أال أنبئكم بأھل النار قالوا بلى يا
رسول ﷲ قال كل شديد جعظري ھم الذين ال يألمون رؤوسھم صحيح لغيره دون قوله " ھم الذين ال يألمون رؤوسھم " وھذه
زيادة منكرة فقد تفرد بھا
 - 10607حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراھيم عن أبي معبد عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تزال نفس بن آدم معلقة بدينه حتى يقضي عنه صحيح وھذا إسناد صحيح
 - 10608حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خرج رجل يزور أخا له في قرية أخرى فأرصد ﷲ عز و جل على مدرجته ملكا فلما
مر به قال أين تريد قال أريد فالنا قال للقرابة قال ال قال فلنعمة له عندك تربھا قال ال قال فلم تأتيه قال اني أحبه في ﷲ عز و
جل قال فإني رسول ﷲ إليك ان ﷲ عز و جل يحبك بحبك إياه فيه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10609حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال
وال أعلمه اال رفعه فذكر معناه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10610حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن عاصم األحول عن أبي حسان األعرج عن أبي ھريرة
مثله إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10611حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يقولن أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10612حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا ھشام فذكر مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10613حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام بن حسان عن محمد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم ال يخطب الرجل على خطبة أخيه وال يسوم على سوم أخيه وال تنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا وال تسأل طالق
أختھا لتكتفئ ما في صحفتھا ولتنكح فإنما لھا ما كتب ﷲ لھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10614حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال مثل الذي يسمع الحكمة ثم ال يخبر عن صاحبه إال بشر ما سمع كمثل رجل أتى راعي غنم فقال
اجزرني شاة من غنمك فقال اختر فأخذ بأذن كلب الغنم إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد ولجھالة أوس بن خالد
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 - 10615حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي ھريرة قال خطبنا وقال
مرة خطب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال أيھا الناس ان ﷲ عز و جل قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام
يا رسول ﷲ فسكت حتى قالھا ثالثا فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما
تركتكم فإنما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم واختالفھم على أنبيائھم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نھيتكم عن
شيء فدعوه إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع بن مسلم فمن رجال مسلم
 - 10616حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد ﷲ له الجنة نزال كلما غدا وراح إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10617حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا سفيان الثوري عن سلمة بن كھيل عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم استقرض من رجل بعيرا فجاء يتقاضاه بعيره فقال اطلبوا له بعيرا فادفعوه إليه فلم يجدوا اال سنا فوق
سنة فقالوا يا رسول ﷲ لم نجد اال سنا فوق سن بعيره فقال أعطوه فان خياركم أحاسنكم قضاء إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10618حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي ھذه فيقول
باستغفار ولدك لك إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود وھو ابن بھدلة وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح
 - 10619حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد انا ھشام بن حسان عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
صلوا في مرابض الغنم وال تصلوا في معاطن اإلبل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10620حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن إسحاق عن صالح بن إبراھيم عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تقولوا للعنب الكرم فان الكرم الرجل المسلم الصالح صحيح محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10621حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم بنحوه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10622حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة وھشام عن محمد بن سيرين
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يدخل أحدا منكم عمله الجنة قيل وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا
اال ان يتغمدني ﷲ برحمة منه وفضل ووضع يده على رأسه ھذا الحديث له إسنادان  :األول حسن من أجل محمد بن عمرو
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين والثاني وھو يزيد عن ھشام صحيح على شرط الشيخين
 - 10623حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا عبد العزيز بن عبد ﷲ بن أبي سلمة ثنا سھيل بن أبي صالح سمع أباه قال
سمعت أبا ھريرة يحدث عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إذا أحب ﷲ عبدا قال يا جبريل اني أحب فالنا فأحبوه
فينادي جبريل في السماوات ان ﷲ عز و جل يحب فالنا فأحبوه فيلقى حبه على أھل األرض فيحب وإذا أبغض عبدا قال يا
جبريل اني أبغض فالنا فابغضوه فينادي جبريل في السماوات ان ﷲ عز و جل يبغض فالنا فابغضوه فيوضع له البغض ألھل
األرض فيبغض إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 10624حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا ھمام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برثن عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيھا وھدانا ﷲ لھا فالناس لنا
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فيھا تبع فاليوم لنا ولليھود غدا وللنصارى بعد غد صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن
مولى أم برثن فمن رجال أبي داود
 - 10625حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد أنا جھير بن يزيد العبدي عن خداش بن عياش قال كنت في حلقة بالكوفة فإذا
رجل يحدث قال كنا جلوسا مع أبي ھريرة فقال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من شھد على مسلم شھادة ليس
لھا بأھل فليتبوأ مقعده من النار إسناده ضعيف إلبھام الراوي عن أبي ھريرة ولضعف خداش بن عياش
 - 10626حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم
صفية قال عبد ﷲ قال أبي وقال يعقوب صبية وھو الصواب عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لوال ان
أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة وألخرت صالة العشاء اآلخرة إلى ثلث الليل األول فإنه إذا مضى ثلث الليل
األول ھبط إلى السماء الدنيا إلى طلوع الفجر يقول قائل أال داع يجاب اال سائل يعطيه اال مذنب يستغفر فيغفر له صحيح ھذا
إسناد ضعيف لجھالة عطاء المدني
 - 10627حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن أنس عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال يعني الرب عز و جل إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه بوعا
أو باعا وإذا تقرب مني بوعا أو باعا أتيته ھرولة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10628حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي السليل عن أبي حسان قال توفى ابنان فقلت
ألبي ھريرة سمعت من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حديثا تحدثناه تطيب بنفسنا عن موتانا قال نعم صغارھم دعاميص
الجنة يلقى أحدھم أباه أو أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده كما آخذ بصنفة ثوبك ھذا فال يفارقه حتى يدخله وأباه الجنة إسناده
حسن
 - 10629حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق انا عوف عن أنس بن سيرين قال عوف وال أعلمه اال عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم غفر المرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلھث قد كاد يقتله العطش فنزعت خفھا
فأوثقته بخمارھا فنزعت له من الماء فغفر لھا بذلك صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10630حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق أنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ما من مسلمين يموت لھما ثالثة أوالد لم يبلغوا الحنث اال أدخلھما ﷲ وأباھم بفضل رحمته الجنة وقال يقال لھم
ادخلوا الجنة قال فيقولون حتى يجيء أبوانا قال ثالث مرات فيقولون مثل ذلك فيقال لھم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10631حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد ﷲ عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن صالتين وعن لبستين وعن بيعتين نھى عن صالة بعد الفجر حتى تطلع
الشمس وعن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن االحتباء في ثوب واحد تفضي بفرجك إلى
السماء إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10632حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج وعبد ﷲ بن الحرث عن بن جريج قال أخبرني زياد ان ثابتا مولى
عبد الرحمن بن زيد أخبره انه سمع أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يسلم الراكب على الماشي والماشي
على القاعد والقليل على الكثير إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10633حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا خبيب عن الحسن عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد وقال ببغداد والقليل على الكثير والصغير على الكبير وقال روح ببغداد والقليل
على الكثير صحيح وھذا إسناد منقطع الحسن البصري لم يسمع من أبي ھريرة وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
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 - 10634حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة قال حدث بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عليكم بالحبة السوداء فإنھا شفاء من كل شيء اال من السام قال قال بن شھاب
الموت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10635حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني عبد الكريم بن مالك ان عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن أبي
عمرة أخبره عن عمه عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان يكنى بكنيته صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 10636حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح أنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال حق
الضيافة ثالثة أيام فما أصاب بعد ذلك فھو صدقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10637حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا سمع أحدكم النداء واإلناء على يده فال يضعه حتى يقضي حاجته منه إسناده حسن
 - 10638حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
مثله وزاد فيه وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10639حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة حين يلقى ربه عز و جل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10640حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ثنا أبو رافع عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ان يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليھم
ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتھم وأراد ﷲ عز و جل ان يبعثھم إلى الناس حفروا حتى
إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليھم ارجعوا فستحفرونه غدا ان شاء ﷲ ويستثنى فيعودون إليه وھو كھيئته حين
تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منھم في حصونھم فيرمون بسھامھم إلى السماء فترجع
وعليھا كھيئة الدم فيقولون قھرنا أھل األرض وعلونا أھل السماء فيبعث ﷲ عليھم نغفا في أقفائھم فيقتلھم بھا فقال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفس محمد بيده ان دواب األرض لتسمن شكرا من لحومھم ودمائھم إسناده صحيح على شرط
الشيخين و سعيد بن أبي عروبة رواية روح عنه قبل اختالطه ثم ھو متابع
* " حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس " قال السندي  :أي عند غروبھا
 - 10641حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا شيبان عن قتادة عن أبي رافع عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ان يأجوج ومأجوج فذكر معناه اال انه قال إذا بلغت مدتھم وأراد ﷲ عز و جل ان يبعثھم على الناس إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10642حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10643حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يجھل وال يؤذي أحدا فان جھل عليه أحد أو آذاه فليقل اني صائم
إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10644حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة ثنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل يضحك من رجلين يقتل أحدھما اآلخر فيدخلھما ﷲ عز و جل الجنة
قيل كيف يكون ذاك قال يكون أحدھما كافرا فيقتل اآلخر ثم يسلم فيغزو في سبيل ﷲ فيقتل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10645حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أنا زياد عن بن شھاب ان أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره انه سمع
أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أطاعني فقد أطاع ﷲ ومن عصاني فقد عصى ﷲ ومن أطاع أميري
فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10646حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو داود عن ھمام عن قتادة وعبد الصمد ثنا ھمام ثنا قتادة المعنى عن النضر بن أنس
عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أمطر على أيوب جراد من ذھب وقال عبد الصمد
فراش فجعل يلتقطه فقال يا أيوب ألم أوسع عليك قال يا رب ومن يشبع من رحمتك أو قال من فضلك قال عبد الصمد قال بلى
ولكن ال غنى بي عن فضلك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10647حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو داود ثنا ھشام عن قتادة عن شھر بن حوشب عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم خرج على أصحابه وھم يذكرون الكمأة قالوا تراھا جدري األرض فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الكمأة من
المن وماؤھا شفاء للعين والعجوة من الجنة وھي شفاء من السم حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف شھر بن حوشب لكنه توبع
ثم ھو منقطع فإن فيه بين شھر بن حوشب وبين أبي ھريرة عبدالرحمن بن غنم
 - 10648حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو داود ثنا عمران عن قتادة عن عبد ﷲ بن رباح عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال بادروا باألعمال ستا طلوع الشمس من مغربھا والدخان ودابة األرض وخويصة أحدكم وأمر العامة صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 10649حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا سليمان بن بالل عن إبراھيم بن أبي اسيد عن جده عن أبي
ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب
لدخلتموه صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 10650حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا فليح عن ھالل بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي ھريرة
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يوما وھو يحدث وعنده رجل من أھل البادية ان رجال من أھل الجنة استأذن ربه عز و جل
في الزرع فقال له ربه عز و جل ألست فيما شئت قال بلى ولكن أحب ان أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه
واستحصاده فكان أمثال الجبال قال فيقول له ربه عز و جل دونك يا بن آدم فإنه ال يشبعك شيء قال فقال األعرابي وﷲ ال
تجده اال قرشيا أو أنصاريا فإنھم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحابه قال فضحك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إسناده
حسن
 - 10651حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا سعيد وعبد الوھاب عن سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلف الناس فيھا وھدانا ﷲ
لھا فالناس لنا فيھا تبع فاليوم لنا ولليھود غدا وللنصارى بعد غد لليھود يوم السبت وللنصارى يوم األحد صحيح وھذا إسناد
حسن
 - 10652حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا عبد الصمد ثنا ھمام ثنا قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برثن عن أبي ھريرة
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال فذكر مثله ولم يذكر اليوم لنا صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين
غير عبدالرحمن بن آدم فمن رجال أبي داود
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 - 10653حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح حدثنا صالح بن أبي األخضر عن بن شھاب عن عبد الرحمن األعرج انه سمع
أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة
وفيه أخرج منھا صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن أبي األخضر لكنه متابع وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10654حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة ثنا بن شھاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد
ﷲ األغر عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم على كل باب مسجد يوم الجمعة مالئكة يكتبون مجيء
الرجل فإذا جلس اإلمام طويت الصحف فالمھجر كالمھدي جزورا والذي يليه كمھدي البقرة والذي يليه كمھدي الشاة والذي
يليه كمھدي الدجاجة والذي يليه كمھدي البيضة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10655حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا صالح بن أبي األخضر ثنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ليلة أسرى بي أتيت بقدحين قدح لبن وقدح خمر فنظرت إليھما فأخذت اللبن فقال
جبريل الحمد الذي ھداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن أبي األخضر
 - 10656حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي ھريرة لم
يرفعه قال قاتل ﷲ اليھود حرم ﷲ عليھم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10657حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تناجشوا وال تدابروا وال تنافسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال يستام الرجل على سوم أخيه وال
يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق ﷲ بعضھم من بعض وال تشترط امرأة طالق أختھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10658حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وﷲ ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا قال ان شئتم دللتكم على ما إذا فعلتموه
تحاببتم أفشوا السالم بينكم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10659حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سألكم با فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ولو أھدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى
كراع ألجبت إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر فمن رجال البخاري
 - 10660حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود أنا أبو بكر عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم كل أھل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن ﷲ ھداني فيكون عليھم حسرة قال وكل أھل الجنة يرى مقعده
من النار فيقول لوال أن ﷲ ھداني قال فيكون له شكرا إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 10661حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من جرح جرحا في سبيل ﷲ عز و جل جاء يوم القيامة كھيئته لونه لون الدم وريحه ريح المسك
إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 10662قال أبي وثنا عن شريك أيضا يعني أسود ھذا اإلسناد وھو أسود عن شريك عن األعمش ضعيف شريك سيء
الحفظ لكنه متابع
 - 10663حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود ثنا أبو بكر عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم يدخل الفقراء الجنة قبل األغنياء بنصف يوم وھو خمسمائة عام إسناده صحيح على شرط البخاري
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 - 10664حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود ثنا أبو بكر عن داود عن أبيه عن أبي ھريرة قال أقبل سعد إلى النبي صلى ﷲ
عليه و سلم فلما رآه قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان في وجه سعد لخبرا قال قتل كسرى قال يقول رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لعن ﷲ كسرى ان أول الناس ھالكا العرب ثم أھل فارس إسناده ضعيف
 - 10665حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يؤتي بالموت يوم القيامة كبشا فيقال يا أھل الجنة تعرفون ھذا فيطلعون
خائفين قال فيقولون نعم قال ثم ينادي أھل النار تعرفون ھذا فيقولون نعم فيذبح ثم يقال خلود في الجنة وخلود في النار صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 10666حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة مثله اال انه زاد
فيه يؤتي على الصراط فيذبح صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10667حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بن عامر أنا أبو بكر عن ھشام عن محمد عن أبي ھريرة قال دخل رجل على أھله
فلما رأى ما بھم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتھا والى التنور فسجرته ثم قالت اللھم
ارزقنا فنظرت فإذا الجفنة قد امتألت قال وذھبت إلى التنور فوجدته ممتلئا قال فرجع الزوج قال أصبتم بعدي شيئا قالت
امرأته نعم من ربنا قام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال أما انه لو لم يرفعھا لم تزل تدور إلى يوم القيامة
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فمن رجال البخاري وھو  -وإن روى له البخاري  -له أغاليط كما نص
عليه بعض أھل العلم منھم اإلمام أحمد وھذا الحديث قد تفرد به وأورده له الذھبي في الميزان كأنه يشير بذلك إلى نكارته وقد
سلف الحديث من طريق شھر بن حوشب عن أبي ھريرة وھو به أشبه وفيه أن ذلك كان في بعض األمم وشھر ضعيف
 - 10668شھدت النبي صلى ﷲ عليه و سلم وھو يقول وﷲ ألن يأتي أحدكم صبيرا ثم يحمله يبيعه فيستعف منه خير له من
ان يأتي رجال يسأله ھذا تتمة الحديث السابق وقال شعيب األرناؤوط :
* قوله " وﷲ ألن يأتي أحدكم صيرا  " . ...سلف من طرق أخرى صحيحة
* ونبه على أن " صبيرا " تحريف صوابه " صيرا " قال السندي  :ضبط بكسر صاد وسكون ياء  .وفي المجمع  :ھي
أغصان الشجر
 - 10669حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا كامل وأبو المنذر ثنا كامل أبو كامل قال أسود قال أنا المعني عن
أبي صالح عن أبي ھريرة قال كنا نصلي مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على
ظھره فإذا رفع رأسه أخذھما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعھما على األرض فإذا عاد عادا حتى قضى صالته أقعدھما على
فخذيه قال فقمت إليه فقلت يا رسول ﷲ أردھما فبرقت برقة فقال لھما الحقا بأمكما قال فمكث ضوءھا حتى دخال إسناده حسن
 - 10670حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد بإسناده عن أبي صالح ثنا أبو ھريرة قال حتى دخال على أمھما إسناده
حسن
 - 10671حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة عن بن شھاب عن حنظلة بن على األسلمي عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ليھلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيھما جميعا صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 10672حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا ھشام بن أبي عبد ﷲ وحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة
عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تقدموا قبل رمضان بصوم يوم أو يومين اال رجال كان يصوم
صياما فيصله به إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10673حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد عن ثابت عن أبي عثمان ان أبا ھريرة كان في سفر فلما نزلوا أرسلوا
إليه وھو يصلي فقال إني صائم فلما وضعوا الطعام وكاد ان يفرغوا جاء فقالوا ھلم فكل فأكل فنظر القوم إلى الرسول فقال ما
تنظرون فقال وﷲ لقد قال اني صائم فقال أبو ھريرة صدق وان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال صوم شھر الصبر وثالثة
أيام من كل شھر صوم الدھر كله فقد صمت ثالثة أيام من أول الشھر فانا مفطر في تخفيف ﷲ صائم في تضعيف ﷲ إسناده
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10674حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا صالح ثنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم بعث عبد ﷲ بن حذافة يطوف في منى ان ال تصوموا ھذه األيام فإنھا أيام أكل وشرب وذكر ﷲ عز و
جل صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن أبي األخضر
 - 10675حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا عوف وھشام عن محمد عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وھو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه ﷲ وسقاه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10676حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا زھير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المؤذن مؤتمن واإلمام ضامن اللھم أرشد األئمة وأغفر للمؤذنين إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن داود فمن رجال مسلم
 - 10677حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نھى أن ينبذ في الدباء والمزفت إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10678حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح وأبو النضر قاال ثنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان من دعائه اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت
وإسرافي وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله إال أنت صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10679حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة ثنا بن شھاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يتمنى أحدكم الموت أما مسيء فيستغفر أو محسن فيزداد صحيح
وھذا إسناد حسن
 - 10680حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ومحمد بن جعفر قاال ثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عز و جل مائة رحمة وانه قسم رحمة واحدة بين أھل األرض فوسعتھم إلى آجالھم وذخر تسعة وتسعين
عليه و سلم قال
رحمة ألوليائه وﷲ عز و جل قابض تلك الرحمة التي قسمھا بين أھل األرض إلى التسعة والتسعين فيكملھا مائة رحمة
ألوليائه يوم القيامة له إسنادان  :األول وھو الحسن عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مرسل والثاني وھو محمد بن جعفر عن
عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين وخالس بن عمرو عن أبي ھريرة صحيح على شرط الشيخين من جھة ابن سيرين
وخالس بن عمرو لم يسمع من أبي ھريرة
 - 10681قال محمد في حديثه وحدثني بھذا الحديث محمد بن سيرين وخالس كالھما عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم مثل ذلك انظر السابق
 - 10682حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا عوف عن خالس عن عمرو عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
مثله صحيح
 - 10683حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا عوف عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده
صحيح على شرط الشيخين
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 - 10684حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن أبي حفصة عن بن شھاب عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم كان يقبل الحسن بن علي رضي ﷲ عنھما فقال األقرع بن حابس ان لي عشرة من الولد ما قبلت منھم أحدا
فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من ال يرحم ال يرحم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10685حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج وعبد ﷲ بن الحرث عن بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن
نافع أن أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا أحب ﷲ العبد نادى جبريل ان ﷲ قد أحب فالنا فأحبوه فيحبه
جبريل ثم ينادي جبريل في أھل السماء ان ﷲ قد أحب فالنا فأحبوه فيحبه أھل السماء ثم يوضع له القبول في أھل األرض
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10686حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة قال سمعت داود بن فراھيج قال سمعت أبا ھريرة يحدث عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10687حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا ھشام عن محمد بن واسع عن محمد بن المنكدر عن أبي صالح عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من نفس عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا نفس ﷲ عنه كربة من كرب
اآلخرة ومن ستر عن أخيه المسلم ستره ﷲ في الدنيا واآلخرة وﷲ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إسناده صحيح
على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن واسع فمن رجال مسلم
 - 10688حدثنا عبد ﷲ ثني أبي ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال
ينجي أحدكم عمله قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال أن يتغمدني ﷲ منه برحمة فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا
وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10689حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وخالس ومحمد عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال في ھذه اآلية } يا أيھا الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه ﷲ مما
قالوا { قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان موسى كان رجال حييا ستيرا ال يكاد يرى من جلده شيئا استحياء منه قال
فآذاه من آذاه من بني إسرائيل قالوا ما يتستر ھذا التستر اال من عيب بجلده إما برصا وأما أدرة وقال روح مرة أدرة واما آفة
وان ﷲ عز و جل أراد ان يبرئه مما قالوا وان موسى خال يوما فوضع ثوبه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثوبه
ليأخذه وان الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر وجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتھى إلى مأل من بني
إسرائيل فرأوه عريانا كأحسن الرجال خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون له وقام الحجر فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا بعصاه قال
فوﷲ ان في الحجر لندبا من أثر ضربه ثالثا أو أربعا أو خمسا له إسنادان  :األول وھو الحسن البصري عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم  -مرسل وسلف الحديث من طريقه عن أبي ھريرة موصوال والثاني وھو عوف بن أبي جميلة األعرابي عن
خالس بن عمرو الھجري ومحمد بن سيرين عن أبي ھريرة  -صحيح على شرط الشيخين من جھة ابن سيرين أما متابعة
خالس فإنه لم يسمع من أبي ھريرة
 - 10690حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا عمر بن ذر عن مجاھد ان أبا ھريرة كان يقول وﷲ ان كنت ألعتمد بكبدي
على األرض من الجوع وان كنت ألشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقھم الذي يخرجون منه فمر
أبو بكر رضي ﷲ عنه فسألته عن آية من كتاب ﷲ عز و جل ما سألته اال ليستتبعني فلم يفعل فمر عمر رضي ﷲ عنه فسألته
عن آية من كتاب ﷲ ما سألته اال ليستتبعني فلم يفعل فمر أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم فعرف ما في وجھي وما في نفسي
فقال أبا ھريرة فقلت له لبيك يا رسول ﷲ فقال الحق واستأذنت فأذن لي فوجدت لبنا في قدح فقال من أين لكم ھذا اللبن فقالوا
أھداه لنا فالن أو آل فالن قال أبا ھريرة قلت لبيك يا رسول ﷲ قال انطلق إلى أھل الصفة فادعھم لي قال وأھل الصفة أضياف
اإلسالم لم يأووا إلى أھل وال مال إذا جاءت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ھدية أصاب منھا وبعث إليھم منھا قال وأحزنني
ذلك وكنت أرجو ان أصيب من اللبن شربة أتقوى بھا بقية يومي وليلتي فقلت أنا الرسول فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيھم
فقلت ما يبقى لي من ھذا اللبن ولم يكن من طاعة ﷲ وطاعة رسوله بد فانطلقت فدعوتھم فاقبلوا فاستأذنوا فأذن لھم فاخذوا
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مجالسھم من البيت ثم قال أبا ھر خذ فأعطھم فأخذت القدح فجعلت أعطيھم فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروي ثم يرد
القدح فأعطيه اآلخر فيشرب حتى يروي ثم يرد القدح حتى أتيت على آخرھم ودفعت إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فأخذ
القدح فوضعه في يده وبقى فيه فضلة ثم رفع رأسه فنظر إلي وتبسم فقال أبا ھر قلت لبيك يا رسول ﷲ قال بقيت أنا وأنت
فقلت صدقت يا رسول ﷲ قال فاقعد فاشرب قال فقعدت فشربت ثم قال لي اشرب فشربت فما زال يقول لي اشرب فاشرب
حتى قلت ال والذي بعثك بالحق ما أجد لھا في مسلكا قال ناولني القدح فرددت إليه القدح فشرب من الفضلة إسناده صحيح
على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن ذر فمن رجال البخاري
 - 10691حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر اال تفرقوا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليھم حسرة يوم
القيامة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة وسھيل فمن رجال مسلم
 - 10692حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن يعلي بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم بن سفيان بن
عبد ﷲ قال سمعت أبا ھريرة يقول ان أوفق الدعاء ان يقول الرجل اللھم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي يا
رب فاغفر لي ذنبي انك أنت ربي انه ال يغفر الذنب إال أنت إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن عاصم
 - 10693حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة ثنا بن أبي حسين المكي عن عمرو بن عاصم عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم مثله إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن عاصم
 - 10694حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن
أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من قال سبحان ﷲ وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد
البحر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10695حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا زھير بن محمد ثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10696حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن عون عن محمد عن أبي ھريرة ان
غير واحد من أحصاھا دخل الجنة إسناده صحيح على شرط الشيخين

عز و جل تسعة وتسعين اسما مائة

 - 10697حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم بمثله إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10698حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك وعثمان بن عمر قال أنا مالك عن بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن
بن عوف عن أبي ھريرة ان رجال أفطر في رمضان فأمره رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان يكفر بعتق رقبة أو صيام
شھرين أو إطعام ستين مسكينا قال ال أجد فأتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بعرق من تمر فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم خذ ھذا فتصدق به قال يا رسول ﷲ ما أجد أحوج مني فضحك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حتى بدت أنيابه قال
خذھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10699حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة عن بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة
ان أعرابيا جاء يلطم وجھه وينتف شعره ويقول ما أراني إال قد ھلكت فقال له رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وما أھلكك قال
أصبت أھلي في رمضان قال أتستطيع ان تعتق رقبة قال ال قال أتستطيع أن تصوم شھرين متتابعين قال ال قال أتستطيع أن
تطعم ستين مسكينا قال ال وذكر الحاجة قال فأتى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بزنبيل وھو المكتل فيه خمسة عشر صاعا
أحسبه تمرا قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم أين الرجل قال أطعم ھذا قال يا رسول ﷲ ما بين البتيھا أحد أحوج منا أھل بيت
قال فضحك رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حتى بدت أنيابه قال اطعم أھلك صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 10700حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يسم
الرجل على سوم أخيه وال يخطب على خطبة أخيه وال تنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا وال تسأل المرأة طالق أختھا
لتكتفئ صحفتھا فإنما لھا ما كتب ﷲ لھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10701حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قال ال يجمع بين المرأة وعمتھا وال بين المرأة وخالتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10702حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال
الحسنة بعشر أمثالھا والصوم لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10703حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات انه سمع أبا ھريرة يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كل عمل بن آدم له اال الصيام فھو لي وأنا أجزي به والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم
أطيب عند ﷲ يوم القيامة من ريح المسك والصيام جنة وللصائم فرحتان يفرحھما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه عز و جل فرح
بصومه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10704حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من ريح المسك يذر طعامه وشرابه وشھوته من أجلي
فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشر أمثالھا إلى سبعمائة ضعف اال الصيام فھو لي وأنا أجزي به إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10705حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صالح انا بن شھاب عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
نھى عن الوصال فقال رجل من المسلمين انك تواصل قال لستم مثلي اني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا ان ينتھوا عن
الوصال واصل بھم يوما ثم يوما ثم رئي الھالل فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل صحيح
 - 10706حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال التثاؤب من الشيطان فأيكم تثاءب فليكتم ما استطاع إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10707حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك بن أنس عن بن شھاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم لوال ان أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك مع الوضوء إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10708حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا سمعت الرجل يقول ھلك الناس فھو أھلكھم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10709حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال إذا أقيمت الصالة فال صالة اال المكتوبة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10710حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيھا فشرب ثم خرج فإذا كلب يلھث يأكل الثرى من
العطش فقال الرجل لقد بلغ ھذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني فنزل البئر فمأل خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب
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فشكر ﷲ عز و جل له فغفر له فقيل يا رسول ﷲ ان لنا في البھائم ألجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10711حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم قال ان من شر الناس ذا الوجھين الذي يأتي ھؤالء بوجه وھؤالء بوجه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10712حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم قال إياكم والظن فان الظن اكذب الحديث وال تجسسوا وال تحسسوا وال تنافسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا
وكونوا عباد ﷲ إخوانا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10713حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10714حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة قال سمعت العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم انه قال المتسابان ما قاال على البادئ حتى يعتدي المظلوم إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير العالء بن عبدالرحمن وأبيه فمن رجال مسلم
 - 10715حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا زھير بن محمد ثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال قال ﷲ عز و جل أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10716حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الضحاك بن مخلد ثنا محمد بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ذروني ما تركتكم فإنما ھلك من كان قبلكم بسؤالھم واختالفھم على أنبيائھم صحيح وھذا إسناد جيد
 - 10717حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الضحاك ثنا بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة أن شاة طبخت فقال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم اعطني الذراع فناولھا إياه فقال اعطني الذراع فناولھا إياه ثم قال اعطني الذراع فقال يا رسول ﷲ إنما للشاة
ذراعان قال أما انك لو التمستھا لوجدتھا إسناده جيد
 - 10718حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الضحاك ثنا بن عجالن عن سعيد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم
قال ان ﷲ يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فقال ھاه فان ذلك شيطان يضحك من جوفه إسناده قوي رجاله
ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجالن روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة وھو قوي
* قوله " فإن ذلك شيطان يضحك من جوفه " تفرد به ابن عجالن عن سعيد بھذا اللفظ وھوغريب والمحفوظ عن سعيد فيه "
فإن الشيطان يضحك منه " أي يضحك من فعله
 - 10719حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الضحاك ثنا حجاج الصواف ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث دعوات مستجابات ال شك فيھن دعوة الوالد على ولده ودعوة المظلوم ودعوة
المسافر حسن لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي جعفر الراوي عن أبي ھريرة
 - 10720حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الضحاك ثنا األوزاعي ثنا أبو كثير عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
وسلم الخمر في ھاتين الشجرتين النخلة والعنبة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10721حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الضحاك انا ھشام بن أبي عبد ﷲ ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم الخمر في ھاتين الشجرتين النخلة والعنبة إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال
الشيخين غير أبي كثير فمن رجال مسلم
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* نبه األرناؤوط على أن قوله " يحيى بن أبي كثير " تحريف صوابه " يحيى عن أبي كثير "
 - 10722حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا الضحاك عن الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري المدني قال سمعت أبا سلمة يقول
أشھد لسمعت أبا ھريرة يقول ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يحلف عند ھذا المنبر عبد وال أمة على يمين آثمة
ولو على سواك رطب اال وجبت له النار إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن يزيد
 - 10723حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر انا يونس عن الزھري أخبرني قبيصة بن ذؤيب ان أبا ھريرة أخبره
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان يجمع بين المرأة وعمتھا وبين المرأة وخالتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10724حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن معاوية بن مغيث
أو معتب عن أبي ھريرة انه قال يا رسول ﷲ ماذا رد إليك ربك عز و جل في الشفاعة قال لقد ظننت لتكونن أول من سألني
مما رأيت من حرصك على العلم شفاعتي لمن يشھد ان ال إله اال ﷲ مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه صحيح وھذا إسناد
منقطع يزيد بن أبي حبيب لم يسمعه من معاولة بينھما سالم بن أبي سالم
 - 10725حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا يونس عن الزھري عن ثابت الزرقي ان أبا ھريرة قال أخذت
الناس الريح بطريق مكة فاشتدت عليھم فقال عمر لمن حوله ما الريح فلم يرجعوا إليه شيئا فبلغني الذي سأل عنه فاستحثثت
راحلتي حتى أدركته فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت انك سألت عن الريح سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول الريح
من روح ﷲ عز و جل تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فال تسبوھا وسلوا ﷲ من خيرھا وعوذوا به من شرھا صحيح وھذا
إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثابت بن قيس األنصاري
 - 10726حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سكن بن نافع ثنا صالح عن الزھري قال أخبرني سعيد بن المسيب ان أبا ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قاتل ﷲ اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد صحيح وھذا إسناد ضعيف
لضعف صالح بن أبي األخضر
 - 10727حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال لعن ﷲ اليھود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائھم مساجد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10728حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا مالك عن الزھري أخبرني قبيصة بن ذؤيب ان أبا ھريرة أخبره
ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى ان يجمع بين المرأة وعمتھا وبين المرأة وخالتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10729حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان أنا يونس عن الزھري عن أبي إدريس عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال من توضأ فليستنثر ومن استنجى فليوتر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10730حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر انا يونس عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال أقيمت
الصالة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فلما قام في مصاله ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم
رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10731حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا يونس عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قلت لصاحبك واإلمام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوت إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10732حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا بن أبي ذئب عن الزھري عن عطاء بن يزيد عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سئل عن أوالد المشركين فقال ﷲ أعلم بما كانوا عاملين إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10733حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان أنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال قال أبو ھريرة يقول الناس أكثر أبو
ھريرة فلقيت رجال فقلت بأي سورة قرأ رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم البارحة في العتمة فقال ال أدري فقلت ألم تشھدھا قال
بلى قلت ولكني أدري قرأ سورة كذا وكذا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10734حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما طلعت الشمس وال غربت على يوم خير من يوم الجمعة ھدانا ﷲ له وأضل الناس عنه فالناس
لنا فيه تبع ھو لنا ولليھود يوم السبت وللنصارى يوم األحد ان فيه لساعة ال يوافقھا مؤمن يصلي يسأل ﷲ عز و جل شيئا اال
أعطاه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10735حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تقوم الساعة حتى تظھر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب األسواق ويتقارب الزمان ويكثر الھرج قيل
وما الھرج قال القتل إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10736حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشام بن عبد الملك ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن
أبي ھريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك األقربين قام نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا بني كعب بن لؤي يا بني ھاشم
أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني ال أملك لكم من
ﷲ شيئا غير أن لكم رحما سأبلھا بباللھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10737حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محبوب بن الحسن عن خالد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
تسموا باسمي وال تكنوا بكنيتي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10738حدثنا عبد حدثني أبي ثنا سليمان بن داود يعني الطيالسي ثنا أبو عامر الخزاز عن سيار عن الشعبي عن علقمة
قال كنا عند عائشة فدخل أبو ھريرة فقالت أنت الذي تحدث ان امرأة عذبت في ھرة لھا ربطتھا فلم تطعمھا ولم تسقھا فقال
سمعته منه يعني النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال عبد ﷲ كذا قال أبي فقالت ھل تدري ما كانت المرأة ان المرأة مع ما فعلت
كانت كافرة وان المؤمن أكرم على ﷲ عز و جل من أن يعذبه في ھرة فإذا حدثت عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فانظر
كيف تحدث إسناده حسن
 - 10739حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا شعبة عن أبي حصين سمع ذكوان عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين
غير سليمان بن داود الطيالسي فمن رجال مسلم والحديث متواتر
 - 10740حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فقال في الرابعة فاقتلوه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10741حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا سعيد عن الجريري قال سمعت أبا نضرة يحدث عن شتير بن نھار
عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائھم بنصف يوم قال وتال } وإن يوما عند
ربك كألف سنة مما تعدون { صحيح وھذا إسناد ضعيف شتير بن نھار ويقال في اسمه سمير بن نھار في عداد المجھولين
 - 10742حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود وعبد الصمد قاال ثنا شعبة وھمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن
أبي ھريرة يرفعه قال عبد الصمد ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا باتت المرأة ھاجرة لفراش زوجھا لعنتھا
المالئكة حتى تصبح أو حتى ترجع إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10743حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا المثنى عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه فإن ﷲ عز و جل خلق آدم على صورته إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله
ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الطيالسي فمن رجال مسلم
 - 10744حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن أبي زياد الطحان سمع أبا ھريرة يحدث عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال ما منكم من أحد ينجيه عمله قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال أن يتغمدني ﷲ منه برحمة صحيح
رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي زياد الطحان
 - 10745حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود وھو أبو داود الطيالسي ثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن أبي
ميمونة عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال في ليلة القدر انھا ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين ان المالئكة
تلك الليلة في األرض أكثر من عدد الحصى إسناده محتمل للتحسين
 - 10746حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان ثنا حرب وأبان عن يحيى بن أبي كثير ثني أبو سلمة ان أبا ھريرة أخبره ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل يغار وان المؤمن يغار وغيرة ﷲ ان يأتي المؤمن ما حرم عليه إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 10747حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا شعبة عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت كميل بن زياد يحدث
عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أال أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال ال حول وال قوة اال با
قال أحسبه قال يقول ﷲ عز و جل أسلم عبدي واستسلم إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير كميل بن زياد فقد
روى له النسائي في عمل اليوم والليلة وھو ثقة
 - 10748حدثنا عبد ﷲ قال ثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد يعني بن سلمة أنا عاصم بن بھدلة عن يزيد بن شريك أن
الضحاك بن قيس أرسل معه إلى مروان بكسوة فقال مروان انظروا من ترون بالباب قال أبو ھريرة فأذن له فقال يا أبا
ھريرة حدثنا بشيء سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فقال سمعته يقول ليتمنين أقوام ولوا ھذا األمر انھم خروا من
الثريا وأنھم لم يلوا شيئا قال زدنا يا أبا ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول يجري ھالك ھذه األمة على
يدي أغيلمة من قريش حسن
 - 10749حدثنا عبد ﷲ ثني أبي ثنا سليمان بن داود أنا شعبة عن أبي بلج قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن أبي ھريرة
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من سره ان يجد طعم اإليمان فليحب العبد ال يحبه اال عز و جل إسناده حسن
 - 10750حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صفوان بن عيسى أنا بن عجالن عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم رأى رجال يدعو ھكذا بأصبعيه يشير فقال أحد أحد صحيح وھذا إسناد قوي
 - 10751حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صفوان أنا بن عجالن عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ما من مجروح يجرح في سبيل ﷲ وﷲ أعلم بمن يجرح في سبيله اال جاء يوم القيامة والجرح كھيئته
يوم جرح اللون لون دم والريح ريح مسك صحيح وھذا إسناد قوي
 - 10752حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صفوان ثنا بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم للحيات ما سالمناھن منذ حاربناھن فمن ترك شيئا خيفتھن فليس منا إسناده جيد
 - 10753حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا صفوان قال بن عجالن أنا عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال صالة الجمع تفضل ذات الفذ خمسا وعشرين درجة صحيح وھذا إسناد قوي
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 - 10754حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا ھشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي ھريرة أن
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قعد بين شعبھا األربع قال شعبة ثم جھدھا وقال ھشام ثم اجتھد فقد وجب الغسل
إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود  -وھو أبو داود الطيالسي  -فمن رجال مسلم
 - 10755حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا شعيب بن حرب أبو صالح قال سمعت مالك بن أنس وذكر سفيان الثوري فقال أما انه
قد فارقني على انه ال يشرب النبيذ شعيب بن حرب أبو صالح ثقة من رجال البخاري
 - 10756حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى قال سمعت إبراھيم بن سعد يقول أشھد علي سفيان اني سألته أو سئل عن النبيذ
فقال كل تمرا واشرب ماء يصير في بطنك نبيذا إبراھيم بن سعد ثقة من رجال الشيخين
* نبه األرناؤوط على أنه سقط بعد ھذا الموضع األثر اآلتي  " :حدثنا إبراھيم بن سعد  :كان ابن شھاب يضرب في الريح "
ومعناه إذا وجد من الرجل ريح شراب  -كما جاء مبينا في ھامش نسخة
 - 10757حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب بن جرير ثنا شعبة وعبد الصمد ثنا ھشام عن قتادة يعني عن الحسن عن أبي
رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا جلس بين شعبھا األربع ثم اجتھد فقد وجب الغسل قال عبد
الصمد ثم جھدھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10758حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا سعيد بن عامر عن ھشام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقه إسناده صحيح على شرط
البخاري
 - 10759حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثني أبي ثنا أيوب عن محمد عن أبي ھريرة قال جاء رجل إلى رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا قال فما بقى في المجلس رجل اال قد تصدق بما قل أو كثر فقال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من سن خيرا فاستن به كان له أجره كامال ومن أجور من استن به ال ينقص من أجورھم شيئا
ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره كامال ومن أوزار الذي استن به ال ينقص من أوزارھم شيئا إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10760حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا أيوب عن محمد عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و
سلم نھى عن بيعتين اللمس والنباذ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10761حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھمام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليھا أخرى إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10762حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرحمن يعني بن عبد ﷲ بن دينار قال سمعت أبي يذكر عن أبي
صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان رجال رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل
يغرف له به الماء حتى أرواه فشكر ﷲ عز و جل له فأدخله الجنة صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن دينار
 - 10763حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا عبد الرحمن عن أبيه عن أبي صالح عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال مر رجل بغصن شوك فنحاه عن الطريق فشكر ﷲ له فادخله الجنة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10764حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا ھشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال كان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قال سمع ﷲ لمن حمده في الركعة اآلخرة من العشاء اآلخرة قنت وقال اللھم أنج الوليد بن
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الوليد اللھم أنج سلمة بن ھشام اللھم أنج عياش بن أبي ربيعة اللھم أنج المستضعفين من المؤمنين اللھم اشدد وطأتك على مضر
اللھم اجعلھا سنين كسنين يوسف قال أبي وقال عبد الوھاب كسني يوسف وقال فيھا كلھا نج نج وقال أبو عامر كلھا اللھم انج
انج إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10765حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا ھشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تقدموا رمضان بيوم وال بيومين اال ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10766حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا ھشام عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول إذا بقى ثلث الليل ينزل ﷲ عز و جل إلى سماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني
أستجب له من ذا الذي يستغفرني أغفر له من ذا الذي يسترزقني أرزقه من ذا الذي يستكشف الضر أكشفه حتى ينفجر الصبح
قال أبو عامر عن أبي جعفر انه سمع أبا ھريرة صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي جعفر فھو في عداد المجھولين
 - 10767حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وأبو عامر قاال ثنا ھشام عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي ھريرة قال أبو
عامر قال سمعت أبا ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أفضل اإليمان عند ﷲ عز و جل إيمان ال شك فيه
وغزوة ليس فيھا غلول وحجة مبرورة صحيح
 - 10768حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا ھشام وعبد الوھاب أنا ھشام قال عبد الوھاب عن أبي مزاحم سمع أبا
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من تبع جنازة وصلى عليھا فله قيراط ومن انتظر حتى يقضي قضاءھا فله
قيراطان قالوا يا رسول ﷲ وما القيراطان قال أحدھما مثل أحد صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة أبي مزاحم
 - 10769حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشام وعبد الوھاب انا يعني ھشام عن عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي ھريرة
رفعه قال عبد الوھاب عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ويل للوزراء ليتمنى أقوام يوم القيامة ان ذوائبھم كانت معلقة
بالثريا يتذبذبون بين السماء واألرض وانھم لم يلوا عمال إسناده حسن
 - 10770حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا سليمان يعني بن المغيرة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال بلغني
عن أبي ھريرة أنه قال ان ﷲ عز و جل يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة قال فقضى أني انطلقت حاجا أو
معتمرا فلقيته فقلت بلغني عنك حديث انك تقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ﷲ عز و جل يعطي عبده
المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة قال أبو ھريرة ال بل سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ﷲ عز و جل يعطيه
ألفي ألف حسنة ثم تال } يضاعفھا ويؤت من لدنه أجرا عظيما { فقال إذا قال أجرا عظيما فمن يقدر قدره إسناده ضعيف
لضعف علي بن زيد وھو ابن جدعان
 - 10771حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال من ستر أخاه المسلم ستر ﷲ عليه يوم القيامة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10772حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال القتيل في سبيل ﷲ شھيد والمطعون شھيد والمبطون شھيد ومن مات في سبيل ﷲ فھو شھيد إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 10773حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا حماد ثنا سھيل قال عفان في حديثه قال أخبرني سھيل
حدثني أبي عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول إذا أصبح اللھم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا
وبك نموت وإليك المصير إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 10774حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد حدثني علي بن زيد أخبرني من سمع أبا ھريرة يقول سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ليرعفن على منبري جبار من جبابرة بني أمية يسيل رعافه قال فحدثني من رأى عمرو
بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حتى سأل رعافه إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد
 - 10775حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا سعيد بن عبيد الھنائي ثنا عبد ﷲ بن شقيق ثنا أبو ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون ان لھم صالة ھي أحب إليھم من آبائھم وأبنائھم وھي العصر
فاجمعوا أمركم فميلوا عليھم ميلة واحدة وان جبريل عليه السالم أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فأمره أن يقسم أصحابه
شطرين فيصلي ببعضھم وتقوم الطائفة األخرى وراءھم وليأخذوا حذرھم وأسلحتھم ثم تأتي األخرى فيصلون معه ويأخذ
ھؤالء حذرھم وأسلحتھم لتكون لھم ركعة ركعة مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ولرسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ركعتان
إسناده جيد
 - 10776حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثني عبد ﷲ بن حسان يعني المنبري عن القلوص ان شھاب بن مدلج
نزل البادية فساب ابنه رجال فقال يا بن الذي تعرب بھذه الھجرة فأتى شھاب المدينة فلقى أبا ھريرة فسمعه يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أفضل الناس رجالن رجل غزا في سبيل ﷲ حتى يھبط موضعا يسوء العدو ورجل بناحية البادية يقيم
الصلوات الخمس ويؤدي حق ماله ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين فجثا على ركبتيه قال أنت سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يا أبا ھريرة يقول له قال نعم فأتى باديته فأقام بھا صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة القلوص
 - 10777حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبو ھالل ثنا أبو الزراع عن أبي أمين عن أبي ھريرة قال انطلقت أنا
وعبد ﷲ بن عمر وسمرة بن جندب فأتينا النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقالوا لنا انطلقوا إلى مسجد التقوى فانطلقنا نحوه
فاستقبلناه يداه على كاھل أبي بكر وعمر رضي ﷲ عنھما فثرنا في وجھه فقال من ھؤالء يا أبا بكر قال عبد ﷲ بن عمر وأبو
ھريرة وسمرة إسناده ضعيف
 - 10778حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا ھشام وعبد الوھاب قال أنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي
ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يقول اللھم اني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة
المسيح الدجال قال عبد الوھاب وشر المسيح الدجال إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10779حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا ھشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا نودي للصالة أدبر الشيطان وله ضراط حتى ال يسمع األذان فإذا قضى األذان أقبل فإذا ثوب بھا أدبر
فإذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء وقلبه أو قال نفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ال
يدري كم صلى فإذا لم يدر أحدكم صلى ثالثا أو أربعا فليسجد سجدتين وھو جالس إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10780حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا إبراھيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبي
ھريرة قال ضرب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليھما جبتان من حديد قد اضطرت
أيديھما إلى ثدييھما وتراقيھما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل
كلما ھم بصدقة قلصت كل حلقة وأخذت بمكانھا قال أبو ھريرة قال فانا رأيت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول بأصبعيه
في جبته فلو رأيته يوسعھا وال توسع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10781حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا ھشام عن يحيى عن أب جعفر قال سمعت أبا ھريرة يقول قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثالث دعوات مستجابات ال شك فيھن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده
حسن لغيره
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 - 10782حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا زھير عن العالء عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال بادروا باألعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع
دينه بعرض من الدنيا قليل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10783حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا المغيرة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال كل بني آدم يطعن الشيطان بأصبعه في جنبه حين يولد اال عيسى بن مريم ذھب يطعن فطعن في
الحجاب صحيح وھذا إسناد قوي
 - 10784حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا المغيرة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا صحيح وھذا إسناد قوي
 - 10785حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو وسريج المعني قاال ثنا فليح عن ھالل بن علي عن عطاء بن
يسار عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال مثل المؤمن مثل خامة الزرع من حيث انتھى الريح كفتھا فإذا سكنت
اعتدلت وكذلك مثل المؤمن يتكفأ بالبالء ومثل الكافر مثل األرزة صماء معتدلة يقصمھا ﷲ إذا شاء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10786حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا فليح عن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يعقوب
بن أبي يعقوب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن
أفسحوا يفسح ﷲ لكم صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10787حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا المغيرة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم إنما اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به فان أمر بتقوى وعدل فان له بذلك أجرا وان أمر بغير ذلك فان
عليه فيه وزرا صحيح وھذا إسناد قوي
 - 10788حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا فليح عن نعيم بن عبد ﷲ انه رقى إلى أبي ھريرة على ظھر
المسجد فوجده يتوضأ فرفع في عضديه ثم أقبل علي فقال اني سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان أمتي يوم
القيامة ھي الغر المحجلون من أثر الوضوء من استطاع أن يطيل غرته فليفعل ال أدري من قول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم أو من قول أبي ھريرة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10789حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو وسريج قاال ثنا فليح عن عبد ﷲ يعني بن معمر وھو أبو طوالة
عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال أال أخبركم بخير الناس رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل
ﷲ أال أخبركم بخير الناس منزلة بعده رجل معتزل في غنم أو غنيمة يقيم الصالة ويؤتي الزكاة ويعبد ﷲ ال يشرك به شيئا
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10790حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو وسريج قاال ثنا فليح عن عبد ﷲ بن عبد الرحمن يعني بن معمر
أبو طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل يقول أين المتحابون
بجاللي اليوم أظلھم في ظلي يوم ال ظل اال ظلي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10791حدثنا عبد ﷲ ثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا ھشام بن سعد عن المقبري عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال ليدعن رجال فخرھم بأقوام إنما ھم فحم من فحم جھنم أو ليكونن أھون على ﷲ من الجعالن التي تدفع بأنفھا
النتن وقال ان ﷲ عز و جل قد أذھب عنكم عبية الجاھلية وفخرھا باآلباء مؤمن تقي وفاجر شقي الناس بنو آدم وآدم من تراب
إسناده حسن ھشام بن سعد  -وإن روى لم مسلم  -حسن الحديث وباقي رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخين
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 - 10792حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا زھير عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال قال ﷲ تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني وﷲ أشد فرحا بتوبة عبده من
أحدكم يجد ضالته بالفالة ومن يتقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل يمشي أقبلت
أھرول إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10793حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا كثير بن زيد حدثني عمرو بن تميم أخبرني أبي أنه سمع أبا
ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أظلكم شھركم ھذا بمحلوف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما مر
بالمسلمين شھر قط خير لھم منه وما مر بالمنافقين شھر قط أشر لھم منه بمحلوف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إن ﷲ
ليكتب أجره ونوافله ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله وذاك ألن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة ويعد فيه المنافق
ابتغاء غفالت المؤمنين وعوراتھم فھو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر إسناده ضعيف
 - 10794حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ وھو أبو أحمد الزبيري ثنا كثير بن زيد عن عمرو بن تميم عن أبيه
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أظلكم شھركم فذكره إسناده ضعيف
 - 10795حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا ھشام عن زيد عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال خير الصدقة ما كان عن ظھر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال سئل أبو ھريرة
ما من تعول قال امرأتك تقول أطعمني أو انفق علي شك أبو عامر أو طلقني وخادمك يقول أطعمني واستعملني وابنتك تقول
إلى من تذرني صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10796حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا ھشام بن سعد عن سعيد بن أبي ھالل عن بن أبي ذباب عن
أبي ھريرة أن رجال من أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مر بشعب فيه عيينة ماء عذب فأعجبه طيبه فقال لو أقمت
في ھذا الشعب فاعتزلت الناس وال أفعل حتى أستأمر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فذكر ذلك للنبي صلى ﷲ عليه و سلم
فقال ال تفعل فان مقام أحدكم في سبيل ﷲ خير من صالة ستين عاما خاليا أال تحبون أن يغفر ﷲ لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في
سبيل ﷲ من قاتل في سبيل ﷲ فواق ناقة وجبت له الجنة إسناده حسن
 - 10797حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر ثنا سعيد عن قتادة عن خالس عن أبي رافع عن أبي ھريرة انه ذكر
رجلين ادعيا دابة ولم يكن لھما بينة فأمرھما النبي صلى ﷲ عليه و سلم ان يستھما على اليمين إسناده صحيح على شرط
مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير خالس فمن رجال مسلم
 - 10798حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول يقبض العلم وتظھر الفتن ويكثر الھرج قيل يا رسول ﷲ وما الھرج قال بيده ھكذا يعني القتل
إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10799حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا وھب بن جرير ثنا أبي عن محمد بن سيرين عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ما منكم يعني أحد يدخله عمله الجنة وال ينجيه من النار قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال أن
يتغمدني ﷲ منه برحمة وفضل مرتين أو ثالثا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10800حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب بن جرير ثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزھري عن عبيد ﷲ
بن عبد ﷲ عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال طيرة وخيرھا الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الصالحة
يسمعھا أحدكم صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن راشد
 - 10801حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد اآليلي يحدث عن الزھري عن سعيد
بن المسيب عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال تجدون الناس معادن فخيارھم في الجاھلية خيارھم في اإلسالم
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إذا فقھوا وتجدون من خير الناس في ھذا األمر أكرھھم له قبل أن يدخل فيه وتجدون من شر الناس ذا الوجھين الذي يأتي
ھؤالء بوجه وھؤالء بوجه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10802حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا وھب ثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزھري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يتقارب الزمان ويفيض المال وتظھر الفتن ويكثر الھرج قالوا وما الھرج يا
رسول ﷲ قال القتل القتل إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10803حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد أنا أبو عوانة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تجاوزوا في الصالة فان خلفكم الضعيف والكبير وذا الحاجة إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10804قال وحدثنا إبراھيم التيمي عن الحرث بن سويد عن عبد ﷲ بمثل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10805قال وحدثنا إبراھيم بن عبد ﷲ مثل ذلك إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10806قال وحدثنا حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم مثل ذلك إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10807حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو إدريس عن ھشام عن الحسن عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فھو له صحيح وھذا إسناد منقطع
الحسن البصري لم يسمع من أبي ھريرة لكن للحديث طرق أخرى يصح بھا
 - 10808حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن كھيل بن زياد عن أبي ھريرة
قال خرج رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في نخل المدينة فقال يا أبا ھريرة أو يا أبا ھر ھلك المكثرون ان المكثرين االقلون
يوم القيامة اال من قال بالمال ھكذا وھكذا وقليل ما ھم يا أبا ھريرة اال أدلك على كنز من كنوز الجنة ال حول وال قوة اال با
وال ملجأ من ﷲ اال إليه يا أبا ھريرة ھل تدري ما حق ﷲ على العباد وما حق العباد على ﷲ قال قلت ﷲ ورسوله أعلم قال
فان حق ﷲ على العباد ان يعبدوه وال يشركوا به شيئا وان حق العباد على ﷲ ان ال يعذب من فعل ذلك منھم إسناده صحيح
رجاله ثقات رجال الصحيح غير كميل بن زياد
 - 10809حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن صالح بن نبھان عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يبع حاضر لباد وال تدابروا وال تناجشوا وكونوا عباد ﷲ إخوانا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10810حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا لقيتم المشركين في الطريق فال تبدؤوھم بالسالم واضطروھم إلى أضيقھا إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
 - 10811حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي األحوص عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال تفضل الصالة في جماعة على صالة الفذ بخمس وعشرين صالة صحيح
 - 10812حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا عامر بن يساف ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد ﷲ بن بدر الحنفي عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال ينظر ﷲ إلى صالة رجل ال يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده حسن
ورجال إسناده ثقات غير عامر بن يساف فقد اختلف فيه

622

 - 10813حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا عبدة يعني بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراھيم عن
سلمان قال سمعت أبا ھريرة يقول سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ﷲ عز و جل ليبيت القوم بالنعمة ثم
يصبحون وأكثرھم كافرون يقولون مطرنا بنجم كذا وكذا قال فحدثت بھذا الحديث سعيد بن المسيب فقال ونحن قد سمعنا ذلك
من أبي ھريرة صحيح وھذا إسناد حسن
* القائل  " :فحدثت بھذا الحديث سعيد بن المسيب " . ...ھو محمد بن إبراھيم كما في رواية البيھقي
* قوله " ليبيت " قال السندي  :من " بيت " المشدد أي ينزل عليھم المطر بالليل
 - 10814حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا عاصم يعني بن محمد عن سعيد بن مرجانة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذه ﷲ من النار كل عضو منه عضوا منه إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10815حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي
ھريرة قال دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المسجد لصالة العشاء اآلخرة فإذا ھم عزون متفرقون فغضب غضبا ما
رأيته غضب غضبا قط أشد منه ثم قال لو ان رجال نادى الناس إلى عرق أو مرماتين ألتوه لذلك وھم يتخلفون عن الصالة لقد
ھممت ان آمر رجال فليصل بالناس ثم اتبع أھل ھذه الدور التي يتخلف أھلھا عن ھذه الصالة فاضرمھا عليھم بالنيران
صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10816حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا قطبة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم المدينة حرم فمن أحدث فيھا حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة ﷲ والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل ﷲ منه
يوم القيامة عدال وال صرفا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير قطبة بن عبد العزيز فمن رجال
مسلم
 - 10817حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي قال سمعت أبا
ھريرة قال له رجل أنت الذي تنھى الناس عن صوم يوم الجمعة قال فقال ھا ورب ھذه الكعبة ھا ورب ھذه الكعبة ثالثا لقد
سمعت محمدا صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده اال في أيام معه ولقد رأيت محمدا صلى ﷲ عليه
و سلم يصلي بنعاله وينصرف وھما عليه صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 10818حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا عكرمة حدثني أبو كثير عن أبي ھريرة قال قال سمعت رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم يقول الخمر من ھاتين الشجرتين النخلة والعنبة صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحيح
غير عكرمة بن عمار ففيه كالم يحطه عن رتبة الصحيح وقد توبع
 - 10819وقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تنبذوا التمر والزبيب جميعا وال تنبذوا البسر والتمر جميعا وانتبذوا كل
واحدة منھن على حدة صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10820حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا بن لھيعة عن خالد بن يزيد عن لھيعة أبي عبد ﷲ عن رجل قد
سماه حدثني سلمة بن قيس عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من صام يوما ابتغاء وجه ﷲ تعالى بعده
ﷲ عز و جل من جھنم كبعد غراب طار وھو فرخ حتى مات ھرما إسناده ضعيف
 - 10821حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أربع من أمر الجاھلية لن يدعھن الناس النياحة والطعن في األنساب واألنواء يقول
الرجل سقينا بنوء كذا وكذا واألعداء أجرب بعير فاجرب مائة فمن أعدى األول صحيح
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 - 10822حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا حماد ثنا عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ان عز و جل مائة رحمة فجعل منھا رحمة في الدنيا تتراحمون بھا وعنده تسعة وتسعون رحمة فإذا كان يوم
القيامة ضم ھذه الرحمة إلى التسعة والتسعين رحمة ثم عاد بھن على خلقه صحيح وھذا إسناد ضعيف من أجل مؤمل
 - 10823حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا المسعودي ثنا علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي ھريرة ان
النبي صلى ﷲ عليه و سلم كان يدعو اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وإسرافي وما أنت أعلم به
مني أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله اال أنت صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10824حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا حيوة حدثني أبو عقيل زھرة بن معبد عن أبيه معبد بن عبد ﷲ بن
ھشام ان أبا ھريرة يقول أوصاني خليلي بثالث ال أدعھن حتى أموت أوصاني بركعتي الضحى وبصيام ثالثة أيام من كل
شھر وان ال أنام اال على وتر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10825حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا حيوة حدثني جعفر بن ربيعة القرشي ان عراك بن مالك أخبره انه
سمع أبا ھريرة يقول سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فإنه كفر إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10826حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا حيوة أخبرني أبو صخر ان سعيد بن أبي سعيد المقبري أخبره انه
سمع أبا ھريرة يقول انه سمع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من دخل مسجدنا ھذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاھد
في سبيل ﷲ ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له حديث ضعيف
 - 10827حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا حيوة ثنا أبو صخر أن يزيد بن عبد ﷲ بن قسيط أخبره عن أبي
ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما من أحد يسلم علي اال رد ﷲ عز و جل إلي روحي حتى أرد عليه السالم
إسناده حسن
 - 10828حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا سعيد يعني بن أبي أيوب ثنا محمد بن عجالن عن أبيه عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنا أولى بالمؤمن من نفسه من ترك دينا أو ضياعا فإلي وال ضياع عليه فليدع
له وأنا وليه ومن ترك ماال فللعصبة من كان إسناده جيد
* فليدع له قال السندي أي للميت أي ينبغي للناس االنشغال بالدعاء للميت ال بمتروكه فإن متروكه إلي وأنا وليه
 - 10829حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا سعيد حدثني بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنھم خلقا صحيح وھذا إسناد قوي
 - 10830حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا سعيد حدثني بن عجالن عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال خير الصدقة ما كان منھا عن ظھر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن
تعول فقيل من أعول يا رسول ﷲ قال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإال فارقني وجاريتك تقول اطعمني واستعملني وولدك
يقول إلى من تتركني القسم األول منه صحيح وأما القسم الثاني منه وھو قوله " امرأتك تقول  . .الخ " فالصحيح أنه موقوف
على أبي ھريرة وليس من قول النبي صلى ﷲ عليه و سلم
 - 10831حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد وأبو عبيدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز و جل ومن أظلم ممن خلق كخلقي فليخلقوا بعوضة وليخلقوا ذرة قال أبو عبيدة
يخلق صحيح وھذا إسناد حسن
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 - 10832حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من أحب األنصار أحبه ﷲ ومن أبغض األنصار أبغضه ﷲ صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10833حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال كان مروان
يستخلفه على الصالة إذا حج أو اعتمر فيصلي بالناس فيكبر خلف الركوع وخلف السجود فإذا انصرف قال اني ألشبھكم
صالة برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صحيح وھذا إسناد حسن
* " يكبر خلف الركوع وخلف السجود " يعني به أنه يكبر بعدما يركع وبعدما يسجد
 - 10834حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله اال ﷲ فإذا قالوا ال إله اال ﷲ فحسابھم على ﷲ عز و جل ھكذا
وجدت في أصل ذلك إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان فمن رجال مسلم
 - 10835حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فھو أحق به إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10836حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قاال ثنا حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال األرواح جنود مجندة فما تعارف منھا ائتلف وما تناكر منھا اختلف إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 10837حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر ﷲ اال تفرقوا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس حسرة عليھم يوم
القيامة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10838حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثني حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال من اطلع في دار قوم بغير آذنھم ففقئت عينه ھدرت إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10839حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثني حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال لتتبعن سنن من قبلكم الشبر بالشبر والذراع بالذراع والباع بالباع حتى لو أن أحدھم دخل جحر
ضب لدخلتموه قالوا يا رسول ﷲ أمن اليھود والنصارى قال من إذا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10840حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال بين يدي الساعة ثالثون كذابا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10841حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجالن تزنيان ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
 - 10842حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسبي قال سمعت أبا عوانة ثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه
عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ليلة أسرى بي وصعدت قدمي وفي نسخة وضعت قدمي حيث توضع
أقدام األنبياء من بيت المقدس فعرض علي عيسى بن مريم قال فإذا أقرب الناس به شبھا عروة بن مسعود وعرض علي
موسى فإذا رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة وعرض علي إبراھيم قال فإذا أقرب الناس شبھا بصاحبكم صحيح
وھذا إسناد حسن
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* قوله " وصعدت قدمي وفي نسخة وضعت قدمي " قال األرناؤوط ھو خطأ من النساخ والصواب " وضعت قدمي "
 - 10843حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا يحيى حدثني باب بن عمير الحنفي حدثني رجل من أھل
المدينة أن أباه حدثه انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يتبع الجنازة صوت وال نار وال يمشي
بين يديھا إسناده ضعيف لجھالة الرجل من أھل المدينة وأبيه
 - 10844حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم قال ألن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحترق ثيابة وتخلص إليه خير له من أن يطأ على قبر إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 10845حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال ال يزال العبد في صالة ما دام ينتظر الصالة تقول المالئكة اللھم اغفر له اللھم ارحمه ما لم ينصرف أو
يحدث فقيل له ما يحدث قال يفسو أو يضرط إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة
فمن رجال مسلم
 - 10846حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم مراء في القرآن كفر صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10847حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يمنعن إماء ﷲ مساجد ﷲ وليخرجن تفالت صحيح لغيره وھذا إسناد حسن
 - 10848حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال مر رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بجنازة فاثنوا عليھا خيرا من مناقب الخير فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وجبت انكم شھداء
ﷲ في األرض ثم مر عليه بجنازة فاثنوا عليھا شرا من مناقب الشر فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم انكم شھداء ﷲ في
األرض صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10849حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن حفص بن
عاصم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان منبري على حوضي وان ما بين منبري وبيتي لروضة من
رياض الجنة وصالة في مسجدي كألف صالة فيما سواه من المساجد اال المسجد الحرام صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10850حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا انقطع شسع أحدكم فال يمشي في نعل حتى يصلحھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10851حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا داود االودي عن أبيه عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم
قال } عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا { قال ھو المقام الذي أشفع ألمتي فيه حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف داود
 - 10852حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة ثنا الزھري عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله اال ﷲ فإذا قالوھا عصموا مني دماءھم وأموالھم
وحسابھم على ﷲ قال فلما قام أبو بكر وارتد من ارتد أراد أبو بكر قتالھم قال عمر كيف تقاتل ھؤالء القوم وھم يصلون قال
فقال أبو بكر وﷲ ألقاتلن قوما ارتدوا عن الزكاة وﷲ لو منعوني عناقا مما فرض ﷲ ورسوله لقاتلتھم قال عمر فلما رأيت ﷲ
شرح صدر أبي بكر لقتالھم عرفت أنه الحق صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10853حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا عوف عن محمد بن سيرين وخالس عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ال يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10854حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الحوار أنه بينا ھو جالس مع نافع
بن جبير إذ مر بھم أبو عبد ﷲ ختن زيد بن زياد الجھني فدعاه نافع فقال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم صالة مع اإلمام أفضل من خمس وعشرين صالة يصليھا وحده إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10855حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان يأمر بقيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة وكان يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له
ما تقدم من ذنبه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10856حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يجمع بين المرأة وعمتھا وال المرأة وخالتھا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10857حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا مالك عن عبد ﷲ بن يزيد عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال رأيت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يسجد في إذا السماء انشقت إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10858حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن األعرج عن
أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نھى عن بيعتين وعن لبستين وعن صالتين وعن صيام يومين وعن المالمسة
والمنابذة واشتمال الصماء وعن االحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه وعن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن
الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صيام يوم الفطر إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10859حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا مالك عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ھريرة ان رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا ثوب بالصالة فال تأتوھا وأنتم تسعون وائتوھا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم
فأتموا فان أحدكم في صالة ما كان يعمد إلى الصالة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10860حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا الحسين يعني المعلم عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمرو أنه
سمع المطلب بن عبد ﷲ بن حنطب المخزومي يقول قال بن عباس أتوضأ من طعام أجده حالال في كتاب ﷲ عز و جل ألن
النار مسته قال فجمع أبو ھريرة حصا بين يديه فقال أشھد عدد ھذا الحصى لقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم توضؤوا مما
مست النار إسناده ضعيف النقطاعه
 - 10861حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يستأم الرجل على سوم أخيه وال يخطب على خطبة أخيه إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10862حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا شعبة ثنا العالء وسھيل عن أبيھما عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال ال يخطب الرجل على خطبة أخيه وال يستم على سيمة أخيه إسناداه صحيحان على شرط مسلم
 - 10863حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة عن الزھري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد
الرحمن عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10864حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة عن الزھري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد
الرحمن عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم نعى النجاشي ألصحابه ثم قال استغفروا له ثم خرج بأصحابه إلى
المصلى فقام فصلى بھم كما يصلي على الجنائز صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10865حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أخبرني وھيب أخبرني بن طاوس عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل ذلك وحلق تسعين وضمھا إسناده صحيح على شرط مسلم
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 - 10866حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده ما يسرني ان أحدا ذاكم ذھبا عندي يأتي عليه ثالثة أيام وعندي منه دينار اال شيئا
أرصده في دين على إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص فمن رجال مسلم
 - 10867حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه وھو يطلبه حتى يلقمه أصابعه إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 10868حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن حفص ثنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة وإنما ھي كالضلع ان تقمھا تكسرھا وان تتركھا تستمتع بھا
وفيھا عوج إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10869حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليھود حتى يختبئ اليھودي وراء الحجر فيقول الحجر يا مسلم ھذا يھودي يختبئ
ورائي تعال فاقتله إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10870حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يتطاول الناس بالبنيان إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي
بن حفص فمن رجال مسلم
 - 10871حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربھا فإذا طلعت ورآھا الناس آمنوا أجمعون فذاك حين } ال ينفع نفسا
إيمانھا { إلى آخر اآلية إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10872حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالھم الشعر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10873حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار العيون حمر الوجوه ذلف األنوف كأن وجوھھم المجان المطرقة إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 10874حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يفيض فيكم المال وحتى يھم الرجل بماله من يقبله منه حين يتصدق به فيقول الذي يعرض
عليه ال أرب لي به إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10875حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي انا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزالزل وتظھر الفتن ويكثر الھرج قال الھرج أيما ھو يا
رسول ﷲ قال القتل القتل إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص فمن رجال مسلم
 - 10876حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان تكون بينھما مقتلة عظيمة ودعواھما واحدة إسناده صحيح على شرط
مسلم
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 - 10877حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة رضي ﷲ عنه قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من ثالثين كلھم يزعم انه رسول ﷲ
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10878حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ما به حب لقاء ﷲ عز و جل إسناده صحيح
على شرط مسلم
 - 10879حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم ال يقولن أحدكم اللھم اغفر لي ان شئت اللھم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة فإنه ال مكره له إسناده صحيح على
شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص فمن رجال مسلم
 - 10880حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم لوال ان أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10881حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي أنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم بينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه إذ خسف ﷲ به األرض فھو يتجلجل في بطنھا إلى يوم القيامة
إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10882حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان عن األعمش عن ذكوان عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يكلم عبد في سبيل ﷲ وﷲ أعلم بمن يكلم في سبيله يجيء جرحه يوم القيامة لونه لون دم وريحه ريح
مسك صحيح وھذا إسناد قوي
 - 10883حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع المدني عن أبي ھريرة
قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أربع ال يدعھا الناس من أمر الجاھلية النياحة والتعاير في األحساب وقولھم سقينا
بنوء كذا والعدوى جرب بعير فاجرب مائة بعير فمن أجرب األول صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10884حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الوليد ثنا سفيان عن سالم قال سمعت أبا حازم يقول اني لشاھد يوم مات
الحسن فذكر القصة فقال أبو ھريرة سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من أحبھما فقد أحبني ومن أبغضھما فقد
أبغضني إسناده حسن
 - 10885حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أزھر بن القاسم ثنا ھشام عن قتادة عن بشير بن نھيك عن أبي ھريرة ان نبي ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ان كان له مال صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير
أزھر بن القاسم
 - 10886حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أزھر بن القاسم ثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي
ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا أقيمت الصالة فال صالة اال المكتوبة صحيح وھذا إسناد قوي من أجل
أزھر بن القاسم وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10887حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن يزيد ثنا بن لھيعة حدثني عبد ﷲ بن ھبيرة عن تميم الجيشاني قال كتب إلى
عبد ﷲ بن ھرمز مولى من أھل المدينة يذكر عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال من تبع جنازة يحمل من
علوھا وحثا في قبرھا وقعد حتى يؤذن له آب بقيراطين من األجر كل قيراط مثل أحد صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة
عبدﷲ بن ھرمز
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 - 10888حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال إذا سمع الشيطان المنادي ينادي بالصالة خرج وله ضراط حتى ال يسمع الصوت فإذا فرغ رجع فوسوس فإذا
أخذ في اإلقامة فعل مثل ذلك إسناده صحيح على شرط البخاري
 - 10889حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ان أثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء اآلخرة وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيھما ألتوھما ولو حبوا ولو
علم أحدكم انه إذا وجد عرقا من شاة سمينة أو مرماتين حسنتين ألتيتموھا أجمعين لقد ھممت ان آمر بالصالة فتقام ثم آمر
رجال يصلي بالناس ثم آخذ حزما من حطب فآتى الذين تخلفوا عن الصالة فاحرق عليھم بيوتھم إسناده صحيح على شرط
البخاري
 - 10890وقال عبد ﷲ قال أبي وحدثناه أبو معاوية وبن نمير وھذا أتم
 - 10891حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا خليفة يعني بن غالب ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي
ھريرة ان رجال أتى النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال يا رسول ﷲ أي األعمال أفضل قال اإليمان با والجھاد في سبيل ﷲ
قال فان لم أستطع ذلك قال احبس نفسك عن الشر فإنھا صدقة تصدق بھا على نفسك إسناده حسن
 - 10892حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا حماد بن عباد السدوسي قال انا المھزم يحدث عن أبي ھريرة ان النبي
صلى ﷲ عليه و سلم أمر ان يقرا بالسموات في العشاء إسناده ضعيف لضعف أبي المھزم
 - 10893حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا حرب ثنا يحيى انا باب بن عمير الحنفي حدثني رجل من أھل المدينة أن
أباه حدثه عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال تتبع الجنازة بصوت وال يمشى بين يديھا بنار
* نبه األرناؤوط أن صواب لفظ الحديث ھكذا " ال تتبع الجنازة بصوت وال نار وال يمشى بين يديھا " وقال  :إسناده ضعيف
 - 10894حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحارث عن الضحاك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ال يزال العبد المسلم في صالة ما دام في مصاله قاعدا وال يحبسه اال انتظار الصالة
والمالئكة يقولون اللھم اغفر له اللھم ارحمه ما لم يحدث صحيح وھذا إسناد قوي على شرط مسلم
 - 10895حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحارث حدثني الضحاك عن بكير بن عبد ﷲ بن األشج عن سليمان بن
يسار عن أبي ھريرة انه قال ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من فالن إنسانا قد سماه قال
الضحاك فحدثني بكير بن عبد ﷲ عن سليمان بن يسار انه قال صليت وراء ذلك الرجل فرأيته يطول الركعتين األوليين من
الظھر ويخف اآلخرين وخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاھا وما يشبھھا ثم
يقرأ في الصبح بالطوال من المفصل إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدﷲ بن الحارث
والضحاك بن عثمان فمن رجال مسلم
 - 10896حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحرث ثنا الضحاك بن عثمان عن أبي الحكم بن ميناء عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال غدوة في سبيل ﷲ أو روحة خير من الدنيا وما فيھا صحيح وھذا إسناد قوي على شرط
مسلم
 - 10897حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد ﷲ بن الحرث ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي ھريرة أن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ يوم القيامة من ريح المسك إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10898حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن يوسف يعني الفريابي بمكة ثنا األوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن
الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حذف السالم سنة إسناده ضعيف
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 - 10899حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال يجمع الرجل بين المرأة وعمتھا وال بينھا وبين خالتھا إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير حماد بن خالد فمن رجال مسلم
 - 10900حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد يعني بن خالد ثنا مالك عن داود يعني بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي
ھريرة قال سجد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سجدتي السھو بعد السالم إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات
رجال الشيخين غير حماد بن خالد فمن رجال مسلم
 - 10901حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد عن مالك وبن أبي ذئب عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا قلت لصاحبك واإلمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت إسناده صحيح على شرط
مسلم
 - 10902حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد عن أبي مودود عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من
بزق في المسجد فليحفر فليبعد وإال بزق في ثوبه إسناده حسن
 - 10903حدثنا عبد حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا معاوية عن أبي بشر مؤذن دمشق عن عامر بن لدين األشعري قال
سألت أبا ھريرة عن صوم الجمعة فقال قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم يوم الجمعة يوم عيد فال تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام
اال أن تصوموا قبله أو بعده إسناده حسن
 - 10904حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد الخياط ثنا ھشام بن سعد عن نعيم بن عبد ﷲ المجمر عن أبي ھريرة قال خرج
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إلى سوق بني قينقاع متكئا على يدي فطاف فيھا ثم رجع فاحتبى في المسجد وقال أين لكاع
ادعوا لي لكاعا فجاء الحسن عليه السالم فاشتد حتى وثب في حبوته فادخل فمه في فمه ثم قال اللھم اني أحبه فأحبه وأحب من
يحبه ثالثا قال أبو ھريرة ما رأيت الحسن اال فاضت عيني أو دمعت عيني أو بكت شك الخياط إسناده حسن
 - 10905حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد بن خالد ثنا معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم انه نھى ان يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ منه إسناده صحيح
 - 10906حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حماد قال وثنا أبو النضر عن بن أبي ذئب عن بن شھاب عن أبي سلمة وبن المسيب
عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا سمعتم اإلقامة فامشوا وال تسرعوا وعليكم السكينة فما أدركتم
فصلوا وما فاتكم فاقضوا وقال أبو النضر فأتموا فائتوا وعليكم السكينة إسناده صحيح على شرط الشيخين من طريق أبي
النضر أما متابعة حماد  -وھو ابن خالد الخياط  -فمن رجال مسلم
 - 10907حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الوھاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذاك له أذن إسناده قوي على شرط مسلم
 - 10908حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن يعني بن مھدي ثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يحدث عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان الرجل ليتكلم بالكلمة وما يرى انھا تبلغ حيث بلغت يھوي بھا في النار سبعين
خريفا صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي ھريرة
 - 10909حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي
صالح السمان عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على
الطريق فأخذه فشكر ﷲ عز و جل له فغفر له إسناده صحيح على شرط الشيخين
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 - 10910وقال الشھداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الھدم والشھيد في سبيل ﷲ إسناده صحيح على شرط
الشيخين
 - 10911وقال لو يعلم الناس ما لھم في النداء والصف ثم لم يجدوا اال ان يستھموا عليه الستھموا ولو يعلمون ما في التھجير
الستبقوا إليه ولو علموا ما في العتمة والصبح ألتوھما ولو حبوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10912حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن
أبي ھريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة
ومنبري على حوضي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10913حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرحمن يعني بن مھدي ثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يحدث عن أبي
ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان الرجل ليتكلم بالكلمة وما يرى انھا تبلغ حيث بلغت يھوي بھا في النار سبعين
خريفا صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي ھريرة
 - 10914حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ثنا الضحاك بن عثمان عن المقبري عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان العبد المؤمن ما دام في مصاله ال يحبسه اال انتظار الصالة والمالئكة معه تقول اللھم
ارحمه اللھم اغفر له ما لم يحدث صحيح وھذا إسناد قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن
عثمان فمن رجال مسلم
 - 10915حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن إسماعيل ثنا الضحاك عن الحكم بن ميناء عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال غدوة في سبيل ﷲ أو روحة خير من الدنيا وما فيھا أو الدنيا وما عليھا صحيح وھذا إسناد قوي
على شرط مسلم
 - 10916حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أمية بن خالد ثنا حماد بن سلمة وأبو عمر الضرير المعني قال ثنا حماد عن محمد بن
عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لوط } لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد {
قال قد كان ياوي إلى ركن شديد ولكنه عنى عشيرته فما بعث ﷲ عز و جل بعده نبيا اال بعثه في ذروة قومه قال أبو عمر فما
بعث ﷲ عز و جل نبيا بعده إال في منعة من قومه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10917حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أمية بن خالد ويونس قاال ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم وقال يونس رفع الحديث إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم قد كان ملك الموت يأتي الناس عيانا
قال فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه فأتى ربه عز و جل فقال يا رب عبدك موسى فقأ عيني ولوال كرامته عليك لعنفت به وقال
يونس لشققت عليه فقال له اذھب إلى عبدي فقل له فليضع يده على جلد أو مسك ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة فاتاه فقال
له ما بعد ھذا قال الموت قال فاآلن قال فشمه شمة فقبض روحه قال يونس فرد ﷲ عز و جل عينه وكان يأتي الناس خفية
رجاله رجال الصحيح وفي أوله نكارة وھي قوله " كان ملك الموت يأتي الناس عيانا " وھذه اللفظة تفرد بھا عمار بن أبي
عمار وعنه حماد بن سلمة
 - 10918حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل حدثنا حماد ثنا عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم كان ملك الموت عليه السالم فذكره إسناده ضعيف
 - 10919حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزھري في قوله عز و جل كل أمة تدعى إلى كتابھا عن
عطاء بن يزيد الليثي عن أبي ھريرة قال قال الناس يا رسول ﷲ ھل نرى ربنا يوم القيامة فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم
ھل تضارون في الشمس ليس دونھا سحاب فقالوا ال يا رسول ﷲ قال ھل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب
فقالوا ال يا رسول ﷲ قال فإنكم ترون ربكم عز و جل يوم القيامة كذلك يجمع ﷲ الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع
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من كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى ھذه األمة فيھا
منافقوھا فيأتيھم ﷲ عز و جل في غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ با ھذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز
و جل فإذا جاءنا ربنا عرفناه قال فيأتيھم ﷲ عز و جل في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه قال
ويضرب بجسر على جھنم قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم فأكون أول من يجيز ودعوى الرسل يومئذ اللھم سلم سلم وبھا
كالليب مثل شوك السعدان قالوا بلى يا رسول ﷲ قال فإنھا مثل شوك السعدان غير انه ال يعلم قدر عظمھا اال ﷲ عز و جل
فتخطف الناس بأعمالھم فمنھم الموبق بعمله ومنھم المخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ ﷲ عز و جل من القضاء بين العباد وأراد
أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشھد أن ال إله اال ﷲ أمر المالئكة أن يخرجوھم فيعرفونھم بعالمة آثار
السجود وحرم ﷲ عز و جل على النار أن تأكل من بن آدم أثر السجود فيخرجونھم من النار قد امتحشوا فيصب عليھم من ماء
يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل يقبل بوجھه إلى النار فيقول أي رب قد قشبني ريحھا
واحرقني ذكاؤھا فاصرف وجھي عن النار قال فال يزال يدعو ﷲ عز و جل حتى يقول فلعلي ان أعطيتك ذلك ان تسألني
غيره فيقول وعزتك ال أسألك غيره فيصرف وجھه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة فيقول أو ليس قد
زعمت انك ال تسألني غيره ويلك يا بن آدم ما أغدرك فال يزال يدعو حتى يقول فلعلي ان أعطيتك ذلك ان تسألني غيره فيقول
ال وعزتك ال أسألك غيره ويعطي ﷲ عز و جل من عھود ومواثيق أن ال يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا دنا منھا
انفھقت له الجنة فإذا رأى ما فيھا من الحبرة والسرور يسكت ما شاء ﷲ ان يسكت ثم يقول يا رب أدخلني الجنة فيقول أو ليس
قد زعمت أن ال تسألني غيره أو قال فيقول أو ليس قد أعطيت عھدك ومواثيقك أن ال تسألني غيره فيقول يا رب ال تجعلني
أشقى خلقك فال يزال يدعو ﷲ عز و جل حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيھا فإذا دخل قيل له تمن من كذا
فيتمنى ثم يقال تمن من كذا فيتمنى حتى تنقطع به األماني فيقال ھذا لك ومثله معه قال وأبو سعيد جالس مع أبي ھريرة ال يغير
عليه شيئا من قوله حتى انتھى إلى قوله ھذا لك ومثله معه قال أبو سعيد سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول ھذا لك
وعشرة أمثاله معه قال أبو ھريرة حفظت ومثله معه قال أبو ھريرة وذلك الرجل آخر أھل الجنة دخوال الجنة إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10920حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا ھشام عن محمد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال حق
الضيافة ثالثة أيام فما أصاب بعد ذلك فھو صدقة إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10921حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال منبري ھذا على ترعة من ترع الجنة وما بين حجرتي ومنبري روضه من رياض الجنة إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 10922حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا زھير ثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم قال قال ﷲ عز و جل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني وﷲ أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته
بالفالة قال أبو عبد ﷲ أراه ضالته ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فإذا أقبل إلي
يمشي أقبلت إليه أھرول إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10923حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك عن عبد ﷲ بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب عن أبي ھريرة
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجاللي اليوم أظلھم في ظلي يوم ال
ظل إال ظلي إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10924حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي ھريرة أن النبي صلى ﷲ
عليه و سلم قال العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجالن تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه إسناده صحيح على شرط مسلم
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم
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 - 10925حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار قال قال أبو ھريرة
ما شھدت مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مغنما قط اال قسم لي اال خيبر فإنھا كانت ألھل الحديبية خاصة وكان أبو ھريرة
وأبو موسى جاءا بين الحديبية وخيبر إسناده ضعيف
 - 10926حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ان
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال كان طول آدم ستين ذراعا في سبعة أذرع عرضا صحيح دون قوله " في سبع أذرع
عرضا " فقد تفرد بھا علي بن زيد
 - 10927حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا سعيد وعبد الوھاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ان بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة وكان نبي ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فيه الحياء والخفر فكان
يستتر إذا اغتسل فطعنوا فيه يعيروه قال فبينما نبي ﷲ يغتسل يوما إذ وضع ثيابه على صخرة فانطلقت الصخرة فاتبعھا نبي
ﷲ ضربا بالعصا ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى انتھت به إلى مأل من بني إسرائيل وتوسطتھم فقامت فأخذ نبي ﷲ ثيابه
فنظروا إلى أحسن الناس خلقا وأعدلھم صورة فقال المأل قاتل ﷲ أفاكي بني إسرائيل فكانت براءته التي برأه ﷲ صحيح وھذا
إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي ھريرة
 - 10928حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھشام بن عبد الملك الطيالسي ثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن حميد بن عبد الرحمن
عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول أفضل صالة بعد المفروضة صالة الليل وأفضل الصيام بعد
رمضان شھر ﷲ الذي تدعونه المحرم صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكن سقط من إسناده محمد بن المنتشر
بين عبد الملك بن عمير وبين حميد بن عبدالرحمن
 - 10929حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس ثنا سمي عن الزھري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن
أبي ھريرة قال اقتتلت امرأتان من ھذيل فرمت إحداھما األخرى بحجر فقتلتھا وما في بطنھا فاختصموا إلى رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم فقضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان دية جنينھا غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على قاتلتھا فقال
حمل بن نابغة الھذلي كيف أغرم من ال شرب وال أكل وال نطق وال استھل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم
إنما ھو من إخوان الكھان من أجل سجعه الذي سجع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10930حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا روح ثنا صالح ثنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة ان رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم بعث عبد ﷲ بن حذافة يطوف في منى أن ال تصوموا ھذه األيام فإنھا أيام أكل وشرب وذكر ﷲ عز و
جل صحيح وھذا إسناد ضعيف لضعف صالح بن أبي األخضر
 - 10931حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا جابر بن الحر النخعي عن عبد الرحمن بن عابس عن كميل بن زياد عن
أبي ھريرة قال خرجت مع النبي صلى ﷲ عليه و سلم في حائط فقال يا أبا ھريرة ھلك األكثرون اال من قال ھكذا وھكذا
وقليل ما ھم فمشيت معه ثم قال أال أدلك على كنز من كنوز الجنة ال حول وال قوة اال با قال ثم قال يا أبا ھريرة تدري ما
حق ﷲ على العباد قلت ﷲ ورسوله أعلم قال حقه أن يعبدوه ال يشركوا به شيئا ثم قال تدري ما حق العباد على ﷲ فان حقھم
على ﷲ إذا فعلوا ذلك ان ال يعذبھم قلت أفال أخبرھم قال دعھم فليعملوا صحيح وھذا إسناد ضعيف
 - 10932حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا مالك عن عبد ﷲ بن عبد الرحمن أن بن حنين أخبره عن أبي
ھريرة أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم سمع رجال يقرأ قل ھو ﷲ أحد حتى ختمھا فقال وجبت قيل يا رسول ﷲ ما وجبت
قال الجنة قال أبو ھريرة فأردت أن آتيه فأبشره فآثرت الغداء مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وفرقت أن يفوتني الغداء مع
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ثم رجعت إلى الرجل فوجدته قد ذھب إسناده صحيح
 - 10933حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا حماد عن سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة أن رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم قال كل بن آدم له حظه من الزنا فزنا العينين النظر وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين المشي وزنا الفم
634

القبل والقلب يھوي ويتمنى ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج وحلق عشرة ثم أدخل أصبعه السبابة فيھا يشھد على ذلك أبو ھريرة
لحمه ودمه إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10934حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت أبا ھريرة وقد
علم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ابنة الخطاب لم تركب اإلبل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10935حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ بن الزبير ثنا يحيى يعني بن أيوب من ولد جرير قال سمعت أبا
زرعة يذكر عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ال يتفرق المتبايعان عن بيع اال عن تراض إسناده قوي
رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10936حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن عبد ﷲ ثنا يحيى بن أيوب من ولد جرير قال سمعت أبا زرعة يذكر عن أبي
ھريرة قال جاءت امرأة إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بولد لھا مريض يدعو له بالشفاء والعافية فقالت يا رسول ﷲ قد
مات لي ثالثة قال في اإلسالم قالت في اإلسالم لم يبلغوا الحنث يحتسبھم إال احتظر بحظير من النار إسناده قوي
 - 10937حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة
أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم كان إذا أوى إلى فراشة قال اللھم رب السماوات السبع ورب األرضين وربنا ورب كل
شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة واإلنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت األول فليس قبلك
شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاھر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني
من الفقر إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10938حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي ھند عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة عن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم وحدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشھيد عن الحسن صح عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ثالث من كن فيه فھو منافق وان صام وصلى وزعم انه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان إسناده
األول صحيح على شرط مسلم وإسناده الثاني مرسل رجاله ثقات رجال الشيخين
 - 10939حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن وھاشم قاال ثنا شيبان عن عاصم عن يزيد بن قيس عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب ينقص العلم ويكثر الھرج قلت يا رسول ﷲ وما الھرج قال القتل
صحيح وھذا إسناد ضعيف لجھالة زياد بن قيس القرشي
 - 10940حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن وھاشم قاال ثنا شيبان عن عاصم عن يزيد بن شريك العامري قال سمعت مروان
يقول ألبي ھريرة حدثني حديثا سمعته من رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول
ليوشكن رجل يتمنى انه خر من عند الثريا وانه لم ينل من أمر الناس شيئا قال وسمعته يقول ان ھالك العرب على يدي غلمة
من قريش قال فقال مروان بئس الغلمة أولئك حسن
 - 10941حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا شيبان عن يحيى قال وأخبرني أبو سلمة انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ عز و جل يغار وان المؤمن يغار وغيرة ﷲ ان يأتي المؤمن ما حرم عليه إسناده صحيح
على شرط الشيخين
 - 10942حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عفان عن أبان ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال المؤمن يغار فذكر مثله إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10943حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يصلون بكم فان أصابوا فلكم ولھم وان أخطئوا فلكم وعليھم صحيح وھذا
إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن عبدﷲ بن دينار
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 - 10944حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن
أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما بين قديد إلى
مكة وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار صحيح بطرقه
 - 10945حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن ثنا سكين بن عبد العزيز ثنا األشعث الضرير عن شھر بن حوشب عن أبي
ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان أدنى أھل الجنة منزلة ان له لسبع درجات وھو على السادسة وفوقه
السابعة وان له لثالثمائة خادم ويغدي عليه ويراح كل يوم ثالث مائة صحفة وال أعلمه اال قال من ذھب في كل صحفة لون
ليس في األخرى وانه ليلذ أوله كما يلذ آخره وانه ليقول يا رب لو أذنت لي ألطعمت أھل الجنة وسقيتھم لم ينقص مما عندي
شيء وان له من الحور العين الثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا وان الواحدة منھن ليأخذ مقعدھا قدر ميل من
األرض إسناده ضعيف لضعف شھر بن حوشب
 - 10946حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا المسعودي وشريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي ھريرة قال
خرج رجل من المسجد بعد ما أذن المؤذن فقال أما ھذا فقد عصى أبا القاسم صلى ﷲ عليه و سلم قال وفي حديث شريك ثم
قال أمرنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصالة فال يخرج أحدكم حتى يصلي إسناده صحيح
من جھة المسعودي
 - 10947حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا شريك عن المسعودي قال أمرنا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا كنتم في
المسجد فنودي بالصالة فال يخرج أحدكم حتى يصلي إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك
 - 10948حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا شيبان عن عاصم عن أبي صالح عن أبي ھريرة قال أخر رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم صالة العشاء حتى تھور الليل فذھب ثلثه أو قرابته ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس عزون وإذا ھم قليل قال
فغضب غضبا ما أعلم أني رأيته غضب غضبا قط أشد منه ثم قال لو أن رجال دعا الناس إلى عرق أو مرماتين أتوه لذلك ولم
يتخلفوا وھم يتخلفون عن ھذه الصالة لقد ھممت ان آمر رجال يصلي بالناس واتبع ھذه الدور التي تخلف أھلوھا عن ھذه
فاضرمھا عليھم بالنيران صحيح وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن بھدلة
 - 10949حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا شريك عن األعمش عن أبي صالح عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال من يكلم في سبيل ﷲ وﷲ أعلم بمن يكلم في سبيله يجيء يوم القيامة لون جرحه لون الدم وريحه ريح المسك
صحيح
 - 10950حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي قال سمعت رجال سأل أبا
ھريرة أنت الذي تنھى الناس ان يصلوا في نعالھم قال ھا ورب ھذه الحرمة ھا ورب ھذه الحرمة لقد رأيت محمدا صلى ﷲ
عليه و سلم يصلي إلى ھذا المقام في نعليه ثم انصرف وھما عليه صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف
 - 10951حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم عن بن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه و سلم إذا أممتم الناس فخففوا فان فيھم الكبير والضعيف والصغير صحيح وھذا إسناد محتمل للتحسين
 - 10952حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم عن بن أبي ذئب عن المقبري عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال لن ينجي
أحدكم عمله قالوا وال أنت يا رسول ﷲ قال وال أنا اال ان يتغمدني ﷲ منه برحمة فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من
الدلجة والقصد القصد تبلغوا إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10953حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أبو كامل وھاشم قاال ثنا زھير ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فاصابه شيء فال يلومن اال نفسه إسناده من جھة ھاشم بن القاسم
صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سھيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم
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 - 10954حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم وأبو كامل قاال ثنا زھير ثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ال تصحب المالئكة رفقة فيھا كلب أو جرس إسناده صحيح
 - 10955حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم وأبو كامل قاال ثنا زھير ثنا سھيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فھو أحق به إسناده صحيح
 - 10956حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا زھير حدثنا سھيل عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم ال تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشھر ويكون الشھر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم
كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة زعم سھيل إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10957حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث ثنا بن شھاب عن سعيد بن المسيب انه سمع أبا ھريرة يقول قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم بن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع
الجزية ويفيض المال حتى ال يقبله أحد إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10958حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث حدثني سعيد المقبري عن سعيد بن يسار أخي أبي مرثد انه سمع أبا
ھريرة يقول قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب وال يقبل ﷲ اال الطيب اال أخذھا الرحمن
عز و جل بيمينه وان كانت تمرة فتربو له في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله إسناده
صحيح على شرط الشيخين
 - 10959حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا شعبة ثنا قتادة عن زرارة بن أوفي العامري عن أبي ھريرة عن النبي صلى
ﷲ عليه و سلم قال إذا باتت المرأة ھاجرة لفراش زوجھا لعنتھا المالئكة حتى ترجع إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10960حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا شعبة قال قتادة أنبأني قال سمعت ھالل بن يزيد رجال من بني مازن بن
شيبان قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ان ھذه الحبة السوداء يعني الشونيز شفاء من كل شيء ليس السام
قال قتادة والسام الموت صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10961حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا بھز وھاشم قاال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال ھاشم قال حدثني ثابت البناني ثنا
عبد ﷲ بن رباح قال وفدت وفود إلى معاوية أنا فيھم وأبو ھريرة في رمضان فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام قال وكان
أبو ھريرة يكثر ما يدعونا قال ھاشم يكثر ان يدعونا إلى رحله قال فقلت اال أصنع طعاما فادعوھم إلى رحلي قال فأمرت
بطعام يصنع ولقيت أبا ھريرة من العشاء قال قلت يا أبا ھريرة الدعوة عندي الليلة قال أسبقتني قال ھاشم قلت نعم قال
فدعوتھم فھم عندي قال أبو ھريرة أال أعلمكم بحديث من حديثكم يا معاشر األنصار قال فذكر فتح مكة قال أقبل رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم فدخل مكة قال فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة األخرى وبعث أبا عبيدة على
الجشر فأخذوا بطن الوادي ورسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في كتيبته قال وقد وبشت قريش أوباشھا قال فقالوا نقدم ھؤالء
فان كان لھم شيء كنا معھم وان أصيبوا أعطينا الذي قال فقال أبو ھريرة فنظر فرآني فقال يا أبا ھريرة فقلت لبيك رسول ﷲ
قال فقال اھتف لي باألنصار وال يأتيني اال أنصاري فھتفت بھم فجاؤوا فأطافوا برسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ترون إلى
أوباش قريش واتباعھم ثم قال بيديه إحداھما على األخرى حصدا حتى توافوني بالصفا قال فقال أبو ھريرة فانطلقنا فما يشاء
أحد منا ان يقتل منھم ما شاء وما أحد يوجه إلينا منھم شيئا قال فقال أبو سفيان يا رسول ﷲ أبيحت خضراء قريش ال قريش
بعد اليوم قال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من أغلق بابه فھو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فھو آمن قال فغلق الناس
أبوابھم قال فأقبل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت قال وفي يده قوس أخذ بسية القوس قال
فأتى في طوافه على صنم إلى جنب يعبدونه قال فجعل يطعن بھا في عينه ويقول } جاء الحق وزھق الباطل { قال ثم أتى
الصفا فعاله حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر ﷲ بما شاء ان يذكره ويدعوه قال واألنصار تحته قال يقول بعضھم
لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قال أبو ھريرة وجاء الوحي وكان إذا جاء لم يخف علينا فليس أحد
من الناس يرفع طرفه إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حتى يقضي قال ھاشم فلما قضى الوحي رفع رأسه ثم قال يا
637

معاشر األنصار أقلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته قالوا قلنا ذلك يا رسول ﷲ قال فما اسمى إذا كال اني
عبد ﷲ ورسوله ھاجرت إلى ﷲ وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم قال فاقبلوا إليه يبكون ويقولون وﷲ ما قلنا الذي قلنا
اال الضن با ورسوله قال فقال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم فان ﷲ ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم إسناده صحيح على
شرط مسلم
 - 10962حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن طاوس عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم إياكم والظن فإنه أكذب الحديث وال تحسسوا وال تجسسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تنافسوا وال
تدابروا وكونوا عباد ﷲ إخوانا كما أمركم ﷲ إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10963حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا ھاشم ثنا أبو معاوية وھو شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ان ﷲ يغار وان المؤمن يغار وغيرة ﷲ ان يأتي المؤمن ما حرم عليه إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10964حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا أبو معاوية عن منصور عن أبي عثمان مولى آل المغيرة بن شعبة عن أبي
ھريرة قال سمعته يقول قال محمد رسول ﷲ أبو القاسم صلى ﷲ عليه و سلم صاحب ھذه الحجرة ال تنزع الرحمة اال من
شقي إسناده حسن
 - 10965حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا إبراھيم بن سعد حدثني أبي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ھريرة قال
قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى إسناده صحيح على شرط الشيخين
 - 10966حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث حدثني بن شھاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة انه قال قضى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم في جنين امرأة من بني لحيان من ھذيل سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ان المرأة التي قضى عليھا
بالغرة توفيت فقضى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم بأن ميراثھا لبنيھا وزوجھا وان العقل على عصبتھا إسناده صحيح على
شرط الشيخين
 - 10967حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث حدثني بن شھاب فذكر مثله اال انه قال ثم ان المرأة التي
قضى عليھا بالغرة توفيت إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى فمن رجال مسلم
 - 10968حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا كثير بن ھشام ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم قال سمعت أبا ھريرة يقول قال نبي ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم تظھر الفتن ويكثر الھرج قلنا وما الھرج قال القتل قال ويقبض العلم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10969حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم عن أبي ھريرة عن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم وقال
كثير مرة حديث رفعه قال الناس معادن كمعادن الفضة والذھب خيارھم في الجاھلية خيارھم في اإلسالم إذا فقھوا واألرواح
جنود مجندة ما تعارف منھا ائتلف وما تناكر منھا اختلف إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10970حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا كثير ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم عن أبي ھريرة قال سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم يقول ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا ﷲ خلق كل شيء فمن خلقه قال يزيد فحدثني نجمة بن صبيغ السلمي
انه رأى ركبا أتوا أبا ھريرة فسألوه عن ذلك فقال ﷲ أكبر ما حدثني خليلي بشيء اال وقد رأيته وأنا أنتظره قال جعفر بلغني
ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال إذا سألكم الناس عن ھذا فقولوا ﷲ كان قبل كل شيء وﷲ خلق كل شيء وﷲ كائن بعد كل
شيء ھذا الحديث ثالث قطع بثالثة أسانيد  :أما القطعة األولى فإسنادھا صحيح على شرط مسلم وأما القطعة الثانية وھي
األثر عن أبي ھريرة فإسنادھا ضعيف لجھالة نجبة بن صبيغ وأما القطعة الثالثة فإسنادھا منقطع
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 - 10971حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا كثير ثنا جعفر قال سمعت يزيد بن األصم يقول قال أبو ھريرة حديث ال أحسبه اال
رفعه إلى النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وﷲ ما أخشى عليكم الفقر
ولكن أخشى عليكم التكاثر ولكن أخشى عليكم العمد إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10972حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن ثابت حدثني جعفر عن يزيد بن األصم قال قيل ألبي ھريرة أكثرت أكثرت
قال فلو حدثتكم بكل ما سمعت من النبي صلى ﷲ عليه و سلم لرميتموني بالقشع وما ناظرتموني إسناده صحيح رجاله ثقات
رجال مسلم غير علي بن ثابت فقد روى له أبو داود والترمذي
 - 10973حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا كثير ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
ان ﷲ عز و جل ال ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10974حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا كثير بن ھشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن األصم عن أبي ھريرة يرفعه إلى النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال يقول ﷲ عز و جل عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10975حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا كثير ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و
سلم لقد ھممت ان آمر بالصالة فتقام ثم أخرج بفتياني معھم حزم الحطب فاحرق على قوم في بيوتھم يسمعون النداء ثم ال
يأتون الصالة فسئل يزيد أفي الجمعة ھذا أم في غيرھا قال ما سمعت أبا ھريرة يذكر جمعة وال غيرھا اال ھكذا إسناده
صحيح على شرط مسلم
 - 10976حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا كثير ثنا جعفر ثنا يزيد بن األصم عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال
مثلي ومثلكم أيتھا األمة كمثل رجل استوقد نارا بليل فأقبلت إليھا ھذه الفراش والدواب التي تغشى النار فجعل يذبھا وتغلبه اال
تقحما في النار وأنا آخذ بحجزكم أدعوكم إلى الجنة وتغلبوني اال تقحما في النار إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10977حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن ثابت ثنا جعفر عن يزيد بن األصم قال أبو ھريرة يقولون أكثرت فلو حدثتكم
بكل ما سمعت من النبي صلى ﷲ عليه و سلم رميتموني بالقشع وما ناظرتموني إسناده صحيح
 - 10978حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن يزيد عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه
و سلم قال ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس إسناده صحيح على شرط مسلم
 - 10979حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعي عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال
سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول حق المسلم على المسلم خمس يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا
مرض ويشھد جنازته إذا مات ويجيبه إذا دعاه قال أبي غريب يعني ھذا الحديث صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10980حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعي عن الزھري عن سعيد عن أبي ھريرة قال دخل
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المسجد والحبشة يلعبون فزجرھم عمر فقال النبي صلى ﷲ عليه و سلم دعھم يا عمر فإنھم
بنو أرفدة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10981حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب وأبو المغيرة قاال ثنا األوزاعي عن إسماعيل بن عبيد ﷲ عن أم
الدرداء عن أبي ھريرة عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال ان ﷲ عز و جل يقول أنا مع عبدي إذا ھو ذكرني وتحركت
شفتاه صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10982حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعي عن الزھري عن أبي سلمة عن أبي ھريرة أن رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم حين أراد ان ينفر من منى قال نحن نازلون غدا ان شاء ﷲ تعالى بالمحصب بخيف بني كنانة حيث
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تقاسموا على الكفر وذاك ان قريشا تقاسموا على بني ھاشم وعلى بني المطلب ان ال يناكحوھم وال يخالطوھم حتى يسلموا
إليھم رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10983حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعي عن أبي عمار عن عبد ﷲ بن فروخ عن أبي ھريرة
عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منھا
وفيه تقوم الساعة صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10984حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال نھى
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت وعن الظروف كلھا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10985حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه األرض وأول شافع وأول مشفع صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10986حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعي عن إسحاق بن عبد ﷲ يعني بن أبي طلحة عن جعفر
بن عياض عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم تعوذوا با من الفقر والقلة والذلة وان تظلم أو تظلم
صحيح
 - 10987حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا األوزاعي عن الزھري عن حنظلة بن علي عن أبي ھريرة أن
النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال والذي نفسي بيده ليھلن بن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10988حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا يزيد بن عبد ربه ثنا الوليد بن مسلم عن بن جابر حدثني إسماعيل بن عبيد ﷲ عن
كريمة ابنة الخشخاش المزنية قالت سمعت أبا ھريرة يقول في بيت أم الدرداء قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال ﷲ عز
و جل أنا مع عبدي إذا ھو ذكرني وتحركت بي شفتاه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن عبد ربه فمن
رجال مسلم
 - 10989حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنا عبد ﷲ أنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا إسماعيل بن عبيد
ﷲ عن كريمة ابنة الخشخاش المزنية انھا حدثته قالت حدثنا أبو ھريرة ونحن في بيت ھذه يعني أم الدرداء انه سمع رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يأثر عن ربه عز و جل انه قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه إسناده صحيح رجاله
ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق
 - 10990حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراھيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة قال
نزلت على أبي ھريرة قال ولم أدرك من صحابة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم رجال أشد تشميرا وال أقوم على ضيف منه
فبينما أنا عنده وھو على سرير له وأسفل منه جارية له سوداء ومعه كيس فيه حصى ونوى يقول سبحان ﷲ سبحان ﷲ حتى
إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليھا فجمعته فجعلته في الكيس ثم دفعته إليه فقال لي أال أحدثك عني وعن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
و سلم قلت بلى قال فإني بينما أنا أوعك في مسجد المدينة إذ دخل رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم المسجد فقال من أحس الفتى
الدوسي من أحس الفتى الدوسي فقال له قائل ھو ذاك يوعك في جانب المسجد حيث ترى يا رسول ﷲ فجاء فوضع يده علي
وقال لي معروفا فقمت فانطلق حتى قام في مقامه الذي يصلي فيه ومعه يومئذ صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من
نساء وصف من رجال فأقبل عليھم فقال ان نساني الشيطان شيئا من صالتي فليسبح القوم وليصفق النساء فصلى رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم ولم ينس من صالته شيئا فلما سلم أقبل عليھم بوجھه فقال مجالسكم ھل منكم إذا أتى أھله أغلق بابه
وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث فيقول فعلت باھلي كذا وفعلت باھلي كذا فسكتوا فأقبل على النساء فقال ھل منكن من تحدث
فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيھا وتطاولت ليراھا رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم ويسمع كالمھا فقالت أي وﷲ انھم
ليحدثون وإنھن ليحدثن فقال ھل تدرون ما مثل من فعل ذلك ان مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانه لقي أحدھما صاحبه
بالسكة قضى حاجته منھا والناس ينظرون إليه ثم قال أال ال يفضين رجل إلى رجل وال امرأة إلى امرأة اال إلى ولد أو والد قال
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وذكر ثالثة فنسيتھا اال ان طيب الرجل ما وجد ريحه ولم يظھر لونه اال ان طيب النساء ما ظھر لونه ولم يوجد ريحه إسناده
ضعيف لجھالة الطفاوي وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين ولبعض قطع ھذا الحديث طرق وشواھد تقويه
 - 10991حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا عصام بن خالد ثنا جرير عن شبيب أبي روح ان أعرابيا أتى أبا ھريرة فقال يا أبا
ھريرة حدثنا عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم فذكر الحديث فقال قال النبي صلى ﷲ عليه و سلم أال ان اإليمان يمان والحكمة
يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن وقال المغيرة من قبل المغرب اال ان الكفر والفسوق وقسوة القلب في الفدادين أصحاب
الشعر والوبر الذين يغتال الشياطين على أعجاز اإلبل صحيح دون قوله " وأجد نفس ربكم من قبل اليمن " وفيه نكارة فقد
تفرد به شبيب  -وھو ابن نعيم  -وشبيب ھذا روى عنه أربعة منھم اثنان فيھما جھالة حال ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان
وباقي رجال اإلسناد ثقات
 - 10992حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا أحمد أبو صالح ثنا محمد بن مسلم يعني بن أبي الوضاح أبو سعيد المؤدب في ذي
القعدة سنة سبعين فذكر حديثا وذكر ھذا عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم ان الرجل إذا تصدق بتمرة من الطيب وال يقبل ﷲ اال الطيب وقعت في يد ﷲ فيربيھا له كما يربي أحدكم فلوه
أو فصيله حتى تعود في يده مثل الجبل صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10993حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن األعرج عن أبي ھريرة قال سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول ال يدخل أحد النار اال أرى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة وال يدخل الجنة
أحد اال أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10994حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول
ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا واآلخرة األنبياء إخوة أبناء عالت أمھاتھم شتى وليس بيننا
نبي صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10995حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسين ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن األعرج عن أبي ھريرة قال قال رسول ﷲ صلى
ﷲ عليه و سلم أتاكم أھل اليمن ھم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية صحيح وھذا إسناد حسن
 - 10996حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد يعني بن سلمة ثنا ھشام وحبيب بن الشھيد عن بن سيرين
عن أبي ھريرة ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال اإليمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية صحيح وھذا إسناد ضعيف
مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ
 - 10997حدثنا عبد ﷲ حدثني أبي ثنا حسن وھاشم قاال ثنا شيبان عن عاصم عن زياد بن قيس عن أبي ھريرة عن النبي
صلى ﷲ عليه و سلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب ينقص العلم ويكثر الھرج قال قلت يا رسول ﷲ ما الھرج قال القتل
القتل ] ص  [ 2بسم ﷲ الرحمن الرحيم وصلى ﷲ على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلم صحيح وھذا إسناد
ضعيف .
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