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  مسند اإلمام أحمد بن حنبل

  الجزء األول

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  شرين بالجنةمسند العشرة المب

 مسند أبي بكر الصديق رضي هللا عنه 

أخبرنا الشيخ أبو القاسم ھبة هللا بن محمد عبد الواحد بن أحمد بن الحصين الشيباني قراءة عليه وأنا أسمع فأقر به قال  - 1
برنا أبو بكر أخبرني أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي الواعظ ويعرف بابن المذھب قراءة من أصل سماعه قال أخ

أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قراءة عليه قال ثنا أبو عبد الرحمن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي هللا 
عنھم قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد من كتابه قال حدثنا عبد هللا بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني 

يا { قيس قال قام أبو بكر رضي هللا عنه فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال  يا أيھا الناس إنكم تقرؤون ھذه اآلية  بن أبي خالد عن
وأنا سمعنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن الناس إذا } أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اھتديتم 

 ھم هللا بعقابه  إسناده صحيح على شرط الشيخين رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعم

حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة  - 2
م حديثا الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي هللا عنه قال كنت إذا سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه و سل

نفعني هللا بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإن أبا بكر رضي هللا عنه حدثني وصدق أبو 
بكر أنه سمع النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء قال مسعر ويصلي وقال سفيان 

 ز و جل إال غفر له  إسناده صحيح ثم يصلي ركعتين فيستغفر هللا ع

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد يعني العنقري قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن  - 3
البراء بن عازب قال اشترى أبو بكر من عازب سرجا بثالثة عشر درھما قال فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمله إلى 

فقال ال حتى تحدثنا  كيف صنعت حين خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنت معه قال فقال أبو بكر خرجنا منزلي 
فأدلجنا فأحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظھرنا وقام قائم الظھيرة فضربت ببصري ھل أرى ظال نأوي إليه فإذا أنا بصخرة فأھويت 

هللا عليه و سلم وفرشت له فروة وقلت اضطجع يا رسول هللا فاضطجع ثم إليھا فإذا بقية ظلھا فسويته لرسول هللا صلى 
خرجت أنظر ھل أرى أحدا من الطلب فإذا أنا براعي غنم فقلت لمن أنت يا غالم فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت 

م أمرته فنفض ضرعھا من ھل في غنمك من لبن قال نعم قال قلت ھل أنت حالب لي قال نعم قال فأمرته فاعتقل شاة منھا ث
الغبار ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار ومعي إداوة على فمھا خرقة فحلب لي كثبة من اللبن فصببت يعني الماء على القدح 
حتى برد أسفله ثم أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فوافيته وقد استيقظ فقلت اشرب يا رسول هللا فشرب حتى رضيت ثم 

رحيل قال فارتحلنا والقوم يطلبونا فلم يدركنا أحد منھم إال سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت يا قلت ھل أنى ال
حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثالثة قال } ال تحزن إن هللا معنا { رسول هللا ھذا الطلب قد لحقنا فقال 

وبكيت قال لم تبكي قال قلت أما وهللا ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك قال فدعا عليه قلت يا رسول هللا ھذا الطلب قد لحقنا 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال اللھم اكفناه بما شئت فساخت قوائم فرسه إلى بطنھا في أرض صلد ووثب عنھا وقال يا 

 ألعمين على من ورائي من الطلب وھذه كنانتي فخذ منھا محمد قد علمت أن ھذا عملك فادع هللا أن ينجيني مما أنا فيه فوهللا
سھما فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منھا حاجتك قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال حاجة لي 

يه و سلم وأنا معه فيھا قال ودعا له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأطلق فرجع إلى أصحابه ومضى رسول هللا صلى هللا عل
حتى قدمنا المدينة فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى األجاجير فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون هللا أكبر جاء 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جاء محمد قال وتنازع القوم أيھم ينزل عليه قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنزل 

ى بني النجار أخوال عبد المطلب ألكرمھم بذلك فلما أصبح غدا حيث أمر قال البراء بن عازب أول من كان قدم علينا الليلة عل
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من المھاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار ثم قدم علينا بن أم مكتوم األعمى أخو بني فھر ثم قدم علينا عمر بن 
 صلى هللا عليه و سلم فقال ھو على أثري ثم قدم رسول هللا صلى هللا عليه و الخطاب في عشرين راكبا فقلنا ما فعل رسول هللا

سلم وأبو بكر معه قال البراء ولم يقدم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى قرأت سورا من المفصل قال إسرائيل وكان البراء 
 من األنصار من بني حارثة  إسناده صحيح على شرط مسلم 

قال حدثني أبي قال ثنا وكيع قال قال إسرائيل قال أبو إسحاق عن زيد بن يثيع عن أبي بكر  أن النبي صلى  حدثنا عبد هللا -  4
هللا عليه و سلم بعثه ببراءة ألھل مكة ال يحج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان وال يدخل الجنة إال نفس مسلمة من 

قال فسار بھا ثالثا } بريء من المشركين ورسوله { دة فأجله إلى مدته وهللا كان بينه وبين رسول هللا صلى هللا عليه و سلم م
ثم قال لعلي رضي هللا تعالى عنه ألحقه فرد علي أبا بكر وبلغھا أنت قال ففعل قال فلما قدم على النبي صلى هللا عليه و سلم 

مرت أن ال يبلغه إال أنا أو رجل مني  إسناده أبو بكر بكى قال يا رسول هللا حدث في شيء قال ما حدث فيك إال خير ولكن أ
 ضعيف رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن يثيع 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن سليم بن عامر عن أوسط قال  -  5
ليه و سلم مقامي ھذا عام األول وبكى أبو بكر فقال أبو بكر  خطبنا أبو بكر رضي هللا عنه فقال قام رسول هللا صلى هللا ع

سلوا هللا المعافاة أو قال العافية فلم يؤت أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية أو المعافاة عليكم بالصدق فإنه مع البر وھما في 
تقاطعوا وال تدابروا وكونوا إخوانا كما الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وھما في النار وال تحاسدوا وال تباغضوا وال 

 أمركم هللا تعالى  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا عبد الرحمن بن مھدي وأبو عامر قاال ثنا زھير يعني بن محمد عن عبد هللا يعني بن  - 6
ال سمعت أبا بكر الصديق رضي هللا عنه محمد بن عقيل عن معاذ بن رفاعة بن رافع األنصاري عن أبيه رفاعة بن رافع ق

يقول على منبر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول فبكى أبو بكر حين ذكر رسول 
ا هللا هللا صلى هللا عليه و سلم ثم سري عنه ثم قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول في ھذا القيظ عام األول  سلو

 العفو والعافية واليقين في اآلخرة واألولى  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا قال ثنا أبي قال ثنا أبو كامل قال ثنا حماد يعني بن سلمة عن بن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق  - 7
ح لغيره وھذا سند رجاله ثقات إال رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  السواك مطھرة للفم مرضاة للرب  صحي

 أن فيه انقطاعا 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا ھاشم بن القاسم قال ثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد  -  8
صالتي قال قل اللھم إني  هللا بن عمرو عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم علمني دعاء أدعو به في

ظلمت نفسي ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وقال يونس 
 كبيرا  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

 حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثناه حسن األشيب عن بن لھيعة قال قال كبيرا  - 8

 قال حدثني أبي قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزھري عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا أن حدثنا عبد هللا - 9
فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي هللا عنه يلتمسان ميراثھما من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھما حينئذ يطلبان أرضه من 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل فدك وسھمه من خيبر فقال لھم أبو بكر إني سمعت رسو
آل محمد في ھذا المال وإني وهللا ال أدع أمرا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصنعه فيه إال صنعته  إسناده صحيح 

 على شرط الشيخين 

ئ قال ثنا حيوة بن شريح قال سمعت عبد الملك بن الحرث حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا أبو عبد الرحمن المقر - 10
يقول إن أبا ھريرة قال سمعت أبا بكر الصديق رضي هللا عنه على ھذا المنبر يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
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لم تؤتوا شيئا بعد   في ھذا اليوم من عام األول ثم استعبر أبو بكر وبكى ثم قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول
 كلمة اإلخالص مثل العافية فاسألوا هللا العافية  صحيح لغيره 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا عفان قال ثنا ھمام قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى  - 11
حدھم نظر إلى قدميه ألبصرنا تحت قدميه قال فقال يا أبا بكر هللا عليه و سلم وھو في الغار وقال مرة ونحن في الغار  لو أن أ

 ما ظنك باثنين هللا ثالثھما  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا روح قال ثنا بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن  - 12
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لھا خراسان حريث عن أبي بكر الصديق قال ثنا 

 يتبعه أقوام كأن وجوھھم المجان المطرقة  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن سبيع 

سى صاحب الدقيق عن فرقد عن حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم قال ثنا صدقة بن مو -  13
مرة بن شراحيل عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنھم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يدخل الجنة بخيل وال خب 
وال خائن وال سيء الملكة وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما بينھم وبين هللا عز و جل وفيما بينھم وبين 

 ھم  إسناده ضعيف موالي

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة قال عبد هللا وسمعته من عبد هللا بن أبي شيبة قال ثنا  - 14
محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال لما قبض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر 

رثت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أم أھله قال فقال ال بل أھله قالت فأين سھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال أنت و
فقال أبو بكر إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  إن هللا عز و جل إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم 

لمين فقالت فأنت وما سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أعلم  إسناده حسن رجاله من بعده فرأيت أن أرده على المس
 ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن جميع فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا إبراھيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثني النضر بن شميل المازني قال حدثني أبو  - 15
ل حدثني أبو ھنيدة البراء بن نوفل عن واالن العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه قال  أصبح نعامة قا

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول هللا صلى هللا عليه و 
ذلك ال يتكلم حتى صلى العشاء اآلخرة ثم قام إلى أھله فقال  سلم ثم جلس مكانه حتى صلى األولى والعصر والمغرب كل

الناس ألبي بكر أال تسأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما شأنه صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط قال فسأله فقال نعم عرض 
لك حتى انطلقوا إلى آدم علي ما ھو كائن من أمر الدنيا وأمر اآلخرة فجمع األولون واآلخرون بصعيد واحد ففظع الناس بذ

عليه السالم والعرق يكاد يلجمھم فقالوا يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك هللا عز و جل اشفع لنا إلى ربك قال لقد لقيت مثل 
قال } إن هللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراھيم وآل عمران على العالمين { الذي لقيتم انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح 

ينطلقون إلى نوح عليه السالم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فأنت اصطفاك هللا واستجاب لك في دعائك ولم يدع على األرض ف
من الكافرين ديارا فيقول ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى إبراھيم عليه السالم فإن هللا عز و جل اتخذه خليال فينطلقون إلى إبراھيم 

لقوا إلى موسى عليه السالم فإن هللا عز و جل كلمه تكليما فيقول موسى عليه السالم ليس ذاكم فيقول ليس ذاكم عندي ولكن انط
فإنه يبرئ األكمه واألبرص ويحيى الموتى فيقول عيسى ليس ذاكم عندي ولكن } عيسى بن مريم { عندي ولكن انطلقوا إلى 

انطلقوا إلى محمد صلى هللا عليه و سلم فيشفع لكم إلى  انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة
ربكم عز و جل قال فينطلق فيأتي جبريل عليه السالم ربه فيقول هللا عز و جل ائذن له وبشره بالجنة قال فينطلق به جبريل 

فإذا نظر إلى ربه فيخر ساجدا قدر جمعة ويقول هللا عز و جل ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع قال فيرفع رأسه 
عز و جل خر ساجدا قدر جمعة أخرى فيقول هللا عز و جل ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع قال فيذھب ليقع ساجدا فيأخذ 
جبريل عليه السالم بضبعيه فيفتح هللا عز و جل عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط فيقول أي رب خلقتني سيد ولد آدم 

نشق عنه األرض يوم القيامة وال فخر حتى أنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة ثم يقال وال فخر وأول من ت
ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال ادعوا األنبياء قال فيجيء النبي ومعه العصابة والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي وليس 
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فإذا فعلت الشھداء ذلك قال يقول هللا عز و جل أنا أرحم الراحمين  معه أحد ثم يقال ادعوا الشھداء فيشفعون لمن أرادوا وقال
ادخلوا جنتي من كان ال يشرك بي شيئا قال فيدخلون الجنة قال ثم يقول هللا عز و جل انظروا في النار ھل تلقون من أحد عمل 

أسامح الناس في البيع والشراء خيرا قط قال فيجدون في النار رجال فيقول له ھل عملت خيرا قط فيقول ال غير أني كنت 
فيقول هللا عز و جل اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي ثم يخرجون من النار رجال فيقول له ھل عملت خيرا قط فيقول ال 
غير أني قد أمرت ولدي إذا مت فاحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذھبوا بي إلى البحر فاذروني في 

 ال يقدر علي رب العالمين أبدا فقال هللا عز و جل لم فعلت ذلك قال من مخافتك قال فيقول هللا عز و جل انظر إلى الريح فوهللا
ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله قال فيقول لم تسخر بي وأنت الملك قال وذاك الذي ضحكت منه من الضحى  

 إسناده حسن 

دثني أبي قال ثنا ھاشم بن القاسم قال ثنا زھير يعني بن معاوية قال ثنا إسماعيل بن أبي حدثنا عبد هللا بن أحمد قال ح -  16
{ خالد قال ثنا قيس قال قام أبو بكر رضي هللا عنه فحمد هللا عز و جل وأثنى عليه فقال  يا أيھا الناس إنكم تقرؤون ھذه اآلية 

إلى آخر اآلية وإنكم تضعونھا على غير موضعھا وإني } تديتم يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اھ
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر وال يغيروه أوشك هللا أن يعمھم بعقابه قال وسمعت أبا 

 ح على شرط الشيخين بكر رضي هللا عنه يقول يا أيھا الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب لإليمان  إسناده صحي

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا ھاشم قال ثنا شعبة قال أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر رجال من  - 17
حمير يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجلي يحدث عن أبي بكر أنه سمعه حين توفى رسول هللا صلى هللا عليه و 

 صلى هللا عليه و سلم عام األول مقامي ھذا ثم بكى ثم قال  عليكم بالصدق فإنه مع البر وھما في الجنة سلم قال قام رسول هللا
وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وھما في النار وسلوا هللا المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا خيرا من المعافاة ثم قال ال 

 تحاسدوا وكونوا عباد هللا إخوانا  إسناده صحيح تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد هللا األودي عن حميد بن عبد الرحمن قال   -  18
وقال فداك أبي وأمي ما  توفى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأبو بكر في طائفة من المدينة قال فجاء فكشف عن وجھه فقبله

أطيبك حيا وميتا مات محمد صلى هللا عليه و سلم ورب الكعبة فذكر الحديث قال فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوھم 
فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في األنصار وال ذكره رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من شأنھم إال وذكره وقال ولقد 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم قال لو سلك الناس واديا وسلكت األنصار واديا سلكت وادي األنصار ولقد علمت يا علمتم أن ر
سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال وأنت قاعد قريش والة ھذا األمر فبر الناس تبع لبرھم وفاجرھم تبع لفاجرھم قال 

 مراء  صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين وھو مرسل فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وأنتم األ

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا علي بن عياش قال ثنا العطاف بن خالد قال حدثني رجل من أھل البصرة عن  - 19
و يقول قلت طلحة بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وھ

لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يا رسول هللا العمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف قال بل على أمر قد فرغ منه قال 
 قلت ففيم العمل يا رسول هللا قال كل ميسر لما خلق له  حسن لغيره 

عن الزھري قال أخبرني رجل من األنصار من أھل حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب  -  20
الفقه أنه سمع عثمان بن عفان رضي هللا عنه يحدث  أن رجاال من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم حين توفي النبي صلى 

ر علي هللا عليه و سلم حزنوا عليه حتى كاد بعضھم يوسوس قال عثمان وكنت منھم فبينا أنا جالس في ظل أطم من اآلطام م
عمر رضي هللا عنه فسلم علي فلم أشعر أنه مر وال سلم فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر رضي هللا عنه فقال له ما 
يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السالم وأقبل ھو وأبو بكر في والية أبي بكر رضي هللا عنه حتى 

وك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السالم فما الذي حملك على ذلك قال سلما علي جميعا ثم قال أبو بكر جاءني أخ
قلت ما فعلت فقال عمر بلى وهللا لقد فعلت ولكنھا عبيتكم يا بني أمية قال قلت وهللا ما شعرت أنك مررت وال سلمت قال أبو 

هللا عنه توفى هللا عز و جل نبيه صلى هللا  بكر صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك أمر فقلت أجل قال ما ھو فقال عثمان رضي
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عليه و سلم قبل أن نسأله عن نجاة ھذا األمر قال أبو بكر قد سألته عن ذلك قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق 
لمة التي عرضت بھا قال أبو بكر قلت يا رسول هللا ما نجاة ھذا األمر فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من قبل مني الك

على عمي فردھا علي فھي له نجاة  المرفوع منه صحيح بشواھده رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل الذي روى عنه 
 الزھري 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا بقية بن الوليد قال حدثني شيخ من قريش عن رجاء بن  -  21
أبي أمية عن يزيد بن أبي سفيان قال قال أبو بكر رضي هللا عنه حين بعثني إلى الشام يا يزيد إن لك قرابة حيوة عن جنادة بن 

عسيت أن تؤثرھم باإلمارة وذلك أكبر ما أخاف عليك فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من ولي من أمر المسلمين 
قبل هللا منه صرفا وال عدال حتى يدخله جھنم ومن أعطى أحدا حمى هللا فقد شيئا فأمر عليھم أحدا محاباة فعليه لعنة هللا ال ي

 انتھك في حمى هللا شيئا بغير حقه فعليه لعنة هللا أو قال تبرأت منه ذمة هللا عز و جل  إسناده ضعيف 

ألخنس عن رجل عن أبي بكر حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا ھاشم بن القاسم قال ثنا المسعودي قال ثني بكير بن ا -  22
الصديق قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوھھم كالقمر ليلة البدر 
وقلوبھم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي عز و جل فزادني مع كل واحد سبعين ألفا قال أبو بكر رضي هللا عنه فرأيت أن 

 ل القرى ومصيب من حافات البوادي  إسناده ضعيف ذلك آت على أھ

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا عبد الوھاب بن عطاء عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاھد عن بن  - 23
اھده عمر قال سمعت أبا بكر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من يعمل سوءا يجز به في الدنيا  صحيح بطرقه وشو

 وھذا إسناد ضعيف لضعف زياد الجصاص 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال قال بن شھاب أخبرني رجل من األنصار غير متھم  -  24
سلم  أنه سمع عثمان بن عفان يحدث  أن رجاال من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم حين توفي رسول هللا صلى هللا عليه و

 حزنوا عليه حتى كاد بعضھم أن يوسوس قال عثمان فكنت منھم فذكر معنى حديث أبي اليمان عن شعيب  صحيح بشواھده 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي  - 25
لم أخبرته  أن فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سألت أبا بكر رضي هللا عنه هللا عنھا زوج النبي صلى هللا عليه و س

بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يقسم لھا ميراثھا مما ترك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مما أفاء هللا عليه فقال 
لم قال ال نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة عليھا السالم لھا أبو بكر رضي هللا عنه إن رسول هللا صلى هللا عليه و س

فھجرت أبا بكر رضي هللا عنه فلم تزل مھاجرته حتى توفيت قال وعاشت بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ستة أشھر 
خيبر وفدك وصدقته قال وكانت فاطمة رضي هللا عنھا تسأل أبا بكر نصيبھا مما ترك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من 

بالمدينة فأبى أبو بكر رضي هللا عنه عليھا ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعمل به إال عملت 
به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعھا عمر إلى علي وعباس فغلبه عليھا علي وأما خيبر 

ما عمر رضي هللا عنه وقال ھما صدقة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وفدك فأمسكھ
 وأمرھما إلى من ولي األمر قال فھما على ذلك اليوم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

عن علي بن زيد عن القاسم بن حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا حسن بن موسى وعفان قاال ثنا حماد بن سلمة  - 26
 محمد عن عائشة رضي هللا عنھا  أنھا تمثلت بھذا البيت وأبو بكر رضي هللا عنه يقضي 

فقال أبو بكر رضي هللا عنه ذاك وهللا رسول هللا صلى هللا ) ربيع اليتامى عصمة لألرامل ... وأبيض يستسقى الغمام بوجھه ( 
 عليه و سلم  إسناده ضعيف 
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عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني أبي أن أصحاب النبي صلى هللا  حدثنا - 27
عليه و سلم لم يدروا أين يقبرون النبي صلى هللا عليه و سلم حتى قال أبو بكر رضي هللا عنه سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 

 روا فراشه وحفروا له تحت فراشه  قوي بطرقه وھذا إسناد ضعيف النقطاعه و سلم يقول  لن يقبر نبي إال حيث يموت فأخ

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد هللا بن  -  28
ليه و سلم علمني دعاء أدعو به في عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أنه  قال لرسول هللا صلى هللا ع

صالتي قال قل اللھم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
 الغفور الرحيم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ل عن قيس قال قام أبو بكر فحمد هللا وأثنى عليه حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا إسماعي -  29
حتى أتى على آخر اآلية أال وإن الناس إذا } يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم { ثم قال  يا أيھا الناس إنكم تقرؤون ھذه اآلية 

عليه و سلم يقول إن الناس  رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه أوشك هللا أن يعمھم بعقابه أال وإني سمعت رسول هللا صلى هللا
 وقال مرة أخرى وإنا سمعنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا يزيد بن ھارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي  - 30
وإني } يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اھتديتم { تقرؤون ھذه اآلية بكر الصديق قال  أيھا الناس إنكم 

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمھم هللا بعقابه  إسناده 
 صحيح على شرط الشيخين 

أبي قال ثنا يزيد قال أخبرنا ھمام عن فرقد السبخي وعفان قاال ثنا مرة الطيب عن أبي بكر  حدثنا عبد هللا قال حدثني - 31
 الصديق رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال يدخل الجنة سيء الملكة  إسناده ضعيف 

فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي  حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا يزيد بن ھارون أخبرنا صدقة بن موسى عن - 32
بكر الصديق رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال يدخل الجنة خب وال بخيل وال منان وال سيء الملكة وأول 

 من يدخل الجنة المملوك إذا أطاع هللا وأطاع سيده  إسناده ضعيف 

ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو  حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا روح قال - 33
بن حريث  أن أبا بكر الصديق رضي هللا عنه أفاق من مرضه له فخرج إلى الناس فاعتذر بشيء وقال ما أردنا إال الخير ثم 

ه أقوام كأن وجوھھم المجان قال حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن الدجال يخرج من أرض يقال لھا خراسان يتبع
 المطرقة  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر رجال من أھل  - 34
ق حمص وكان قد أدرك أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقال مرة قال سمعت أوسط البجلي عن أبي بكر الصدي

رضي هللا عنه قال سمعته يخطب الناس وقال مرة حين استخلف فقال  إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قام عام األول 
مقامي ھذا وبكى أبو بكر رضي هللا عنه فقال أسأل هللا العفو والعافية فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية 

ياكم والكذب فإنه مع الفجور وھما في النار وال تقاطعوا وال تباغضوا وال تحاسدوا وال وعليكم بالصدق فإنه في الجنة وإ
 تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم هللا عز و جل  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا أبو بكر يعني بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد هللا أن أبا  - 35
بكر وعمر رضي هللا عنھما بشراه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه 

 على قراءة بن أم عبد  إسناده حسن 
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قمة حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر ويزيد بن عبد العزيز عن األعمش عن إبراھيم عن عل -  36
 عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  مثله قال غضا أو رطبا  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم ثنا عبد العزيز بن محمد وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام  -  37
د بن جبير بن مطعم أن عثمان رضي هللا عنه قال  تمنيت أن أكون سألت عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محم

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في أنفسنا فقال أبو بكر رضي هللا عنه قد سألته عن ذلك فقال 
 ناد ضعيف النقطاعه ينجيكم من ذلك أن تقولوا ما أمرت به عمي أن يقوله فلم يقله  صحيح لغيره وھذا إس

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا إسماعيل بن إبراھيم عن يونس عن الحسن أن أبا بكر رضي هللا عنه خطب الناس  -  38
فقال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يا أيھا الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة فسلوھما هللا عز 

 ل  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف النقطاعه وج

حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا أبي عن بن إسحاق قال وحدثني حسين بن عبد هللا عن عكرمة  -  39
يضرح مولى بن عباس عن بن عباس قال  لما أرادوا أن يحفروا لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكان أبو عبيدة بن الجراح 

كحفر أھل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سھل يحفر ألھل المدينة فكان يلحد فدعا العباس رجلين فقال ألحدھما اذھب إلى أبي 
عبيدة ولآلخر اذھب إلى أبي طلحة اللھم خر لرسولك قال فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول هللا صلى 

 إسناد ضعيف لضعف حسين بن عبدهللا  هللا عليه و سلم  صحيح بشواھده وھذا

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي ثنا محمد بن عبد هللا بن الزبير ثنا عمر بن سعيد عن بن أبي مليكة أخبرني عقبة بن  -  40
الحرث قال  خرجت مع أبي بكر الصديق رضي هللا عنه من صالة العصر بعد وفاة النبي صلى هللا عليه و سلم بليال وعلي 

 ه السالم يمشي إلى جنبه فمر بحسن بن علي يلعب مع غلمان فاحتمله على رقبته وھو يقول علي

قال وعلي يضحك  إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين ) ليس شبيھا بعلي ... وا بأبي شبه النبي ( 
 غير عقبة بن الحارث فمن رجال البخاري 

ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بكر قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي  - 41
كنت عند النبي صلى هللا عليه و سلم جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده ثم 

ك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا ما نعلم إال جاءه فاعترف الثالثة فرده فقلت له إنك إن اعترفت الرابعة رجم
 خيرا قال فأمر برجمه  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف جابر 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا علي بن عياش ثنا أبو الوليد بن مسلم قال أخبرني يزيد بن سعيد بن ذي عصوان العنسي  - 42
عن رافع الطائي رفيق أبي بكر في غزوة السالسل قال  وسألته عما قيل من بيعتھم فقال وھو عن عبد الملك بن عمير اللخمي 

يحدثه عما تكلمت به األنصار وما كلمھم به وما كلم به عمر بن الخطاب األنصار وما ذكرھم به من إمامتي إياھم بأمر رسول 
 تخوفت أن تكون فتنة تكون بعدھا ردة  إسناده جيد هللا صلى هللا عليه و سلم في مرضه فبايعوني لذلك وقبلتھا منھم و

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا على بن عياش ثنا الوليد بن مسلم حدثني وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه  - 43
 عن جده وحشي بن حرب  أن أبا بكر رضي هللا عنه عقد لخالد بن الوليد على قتال أھل الردة وقال إني سمعت رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم يقول نعم عبد هللا وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف هللا سله هللا عز و جل على الكفار 

 والمنافقين  صحيح بشواھده وھذا إسناد ضعيف 

عي عن أوسط بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا معاوية يعني بن صالح عن سليم بن عامر الكال - 44
عمرو قال قدمت المدينة بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسنة فألفيت أبا بكر يخطب الناس فقال  قام فينا رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم عام األول فخنقته العبرة ثالث مرار ثم قال يا أيھا الناس سلوا هللا المعافاة فإنه لم يؤت أحد مثل يقين بعد 
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افاة وال أشد من ريبة بعد كفر وعليكم بالصدق فإنه يھدي إلى البر وھما في الجنة وإياكم والكذب فإنه يھدي إلى الفجور مع
 وھما في النار  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني المكفوف ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي  - 45
ا قالت  إن أبا بكر رضي هللا عنه لما حضرته الوفاة قال أي يوم ھذا قالوا يوم اإلثنين قال فإن مت من ليلتي فال هللا عنھ

 تنتظروا بي الغد فإن أحب األيام والليالي إلي أقربھا من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده ضعيف 

عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال قام أبو بكر رضي هللا عنه بعد وفاة حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان ثنا  - 46
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعام فقال  قام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مقامي عام األول فقال سلوا هللا العافية فإنه لم 

والكذب والفجور فإنھما في النار  صحيح لغيره  يعط عبد شيئا أفضل من العافية وعليكم بالصدق والبر فإنھما في الجنة وإياكم
 وھذا إسناد ضعيف النقطاعه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة من بني  - 47
سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه و  أسد يحدث عن أسماء أو بن أسماء من بني فزارة قال قال علي رضي هللا عنه كنت إذا

سلم شيئا نفعني هللا بما شاء أن ينفعني منه وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ما من 
عمل سوءا أو ومن ي{ مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر هللا تعالى لذلك الذنب إال غفر له وقرأ ھاتين اآليتين 

 اآلية  إسناده صحيح } والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسھم } { يظلم نفسه ثم يستغفر هللا يجد هللا غفورا رحيما 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت عثمان من آل أبي عقيل الثقفي إال أنه قال قال شعبة   - 48
 إسناده صحيح }  والذين إذا فعلوا فاحشة } { من يعمل سوءا يجز به { يتين وقرأ إحدى ھاتين اآل

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بھز بن أسد ثنا سليم بن حيان قال سمعت قتادة يحدث عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر  -  49
ام فينا عام أول فقال أال إنه لم يقسم بين الناس قال إن أبا بكر رضي هللا عنه خطبنا فقال  إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ق

شيء أفضل من المعافاة بعد اليقين أال إن الصدق والبر في الجنة أال إن الكذب والفجور في النار  صحيح لغيره وإسناده 
 ضعيف النقطاعه 

البراء قال  لما أقبل رسول هللا  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت -  50
صلى هللا عليه و سلم من مكة إلى المدينة عطش رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فمروا براعي غنم قال أبو بكر رضي هللا 
عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت  إسناده صحيح على 

 لشيخين شرط ا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بھز ثنا شعبة ثنا يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم يقول سمعت أبا ھريرة يقول  - 51
قال أبو بكر رضي هللا عنه  يا رسول هللا علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي قال قل اللھم فاطر 

أو قال اللھم عالم الغيب والشھادة فاطر السماوات واألرض رب كل شيء ومليكه } يب والشھادة عالم الغ{ السماوات واألرض 
أشھد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو 

 بن عاصم بن سفيان وھو ثقة 

نا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم بن عبد هللا  فذكر معناه  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ث -  52
 إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن أبي بكر  - 53
يا أيھا { اآلية وتضعونھا على غير ما وضعھا هللا الصديق رضي هللا عنه أنه خطب فقال  يا أيھا الناس إنكم تقرؤون ھذه 
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سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن الناس إذا رأوا } الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اھتديتم 
 المنكر بينھم فلم ينكروه يوشك أن يعمھم هللا بعقابه  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

 حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ثوبة العنبري قال سمعت أبا سوار القاضي يقول عن أبي حدثنا عبد هللا - 54
برزة األسلمي قال  أغلظ رجل ألبي بكر الصديق رضي هللا عنه قال فقال أبو برزة أال أضرب عنقه قال فانتھره وقال ما ھي 

جاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سوار القاضي فقد روى له ألحد بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده صحيح ر
 النسائي 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث حدثني عقيل عن بن شھاب عن عروة بن الزبير عن  -  55
صلى هللا عليه و سلم أرسلت  عائشة رضي هللا عنھا زوج النبي صلى هللا عليه و سلم أنھا أخبرته  أن فاطمة بنت رسول هللا

إلى أبي بكر الصديق رضي هللا عنه تسأله ميراثھا من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مما أفاء هللا عليه بالمدينة وفدك وما 
بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر رضي هللا عنه إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل 

محمد في ھذا المال وإني وهللا ال أغير شيئا من صدقة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن حالھا التي كانت عليھا في عھد  آل
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وألعملن فيھا بما عمل به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة 

ي بكر في ذلك فقال أبو بكر والذي نفسي بيده لقرابة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أحب إلى منھا شيئا فوجدت فاطمة على أب
أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من ھذه األموال فإني لم آل فيھا عن الحق ولم أترك أمرا رأيت رسول هللا 

 شرط الشيخين صلى هللا عليه و سلم يصنعه فيھا إال صنعته  إسناده صحيح على 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن أبي زرعة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم  - 56
الفزاري قال سمعت عليا كرم هللا وجھه قال  كنت إذا سمعت من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حديثا نفعني هللا به بما شاء 

إذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول هللا صلى هللا أن ينفعني منه و
عليه و سلم ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطھور ثم يصلي ركعتين فيستغفر هللا تعالى إال غفر هللا له ثم تال 

  اده صحيح إسن}  والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسھم {

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم بن سعد حدثنا بن شھاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال   - 57
أرسل إلي أبو بكر رضي هللا عنه مقتل أھل اليمامة فقال أبو بكر يا زيد بن ثابت إنك غالم شاب عاقل ال نتھمك قد كنت تكتب 

 لى هللا عليه و سلم فتتبع القرآن فاجمعه  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل الوحي لرسول هللا ص

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن عروة عن عائشة رضي هللا عنھا  أن فاطمة  -  58
ليه و سلم وھما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسھمه من والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثھما من رسول هللا صلى هللا ع

خيبر فقال لھما أبو بكر رضي هللا عنه إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ال نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل 
سلم يصنعه فيه إال  آل محمد صلى هللا عليه و سلم في ھذا المال وإني وهللا ال أدع أمرا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و

 صنعته  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا نافع يعني بن عمر عن بن أبي مليكة قال قيل ألبي بكر رضي هللا عنه يا  -  59
ا راض  إسناده ضعيف النقطاعه فإن خليفة هللا فقال  أنا خليفة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا راض به وأنا راض به وأن

 ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة رضي هللا عنھا قالت  - 60
سلم قال سمعت النبي صلى هللا عليه ألبي بكر من يرثك إذا مت قال ولدي وأھلي قالت فما لنا ال نرث النبي صلى هللا عليه و 

و سلم يقول  إن النبي ال يورث ولكني أعول من كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعول وأنفق على من كان رسول هللا 
 صلى هللا عليه و سلم ينفق  صحيح لغيره 
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حميد بن ھالل عن عبد هللا بن مطرف بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس بن عبيد عن  - 61
الشخير أنه حدثھم عن أبي برزة األسلمي أنه قال  كنا عند أبي بكر الصديق رضي هللا عنه في عمله فغضب على رجل من 
المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول هللا أضرب عنقه فلما ذكرت القتل صرف عن ذلك 

إلى غير ذلك من النحو فلما تفرقنا أرسل إلي بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي هللا عنه فقال يا أبا برزة ما قلت  الحديث أجمع
قال ونسيت الذي قلت قلت ذكرنيه قال أما تذكر ما قلت قال قلت ال وهللا قال أرأيت حين رأيتني غضبت على الرجل فقلت 

كنت فاعال ذاك قال قلت نعم وهللا واآلن إن أمرتني فعلت قال ويحك أو ويلك أضرب عنقه يا خليفة رسول هللا أما تذكر ذاك أو 
إن تلك وهللا ما ھي ألحد بعد محمد صلى هللا عليه و سلم  إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدهللا بن مطرف بن 

 الشخير فقد روى عنه جمع وخرج حديثه أبو داود والنسائي 

دثني أبي قال حدثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا بن أبي عتيق عن أبيه قال إن أبا بكر الصديق حدثنا عبد هللا ح - 62
 رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  السواك مطھرة للفم مرضاة للرب  صحيح لغيره 

عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم بن عبد هللا قال حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال ثنا عفان قال ثنا شعبة عن يعلى بن  -  63
سمعت أبا ھريرة يقول قال أبو بكر  يا رسول هللا قل لي شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللھم عالم الغيب والشھادة 

شركه فاطر السماوات واألرض رب كل شيء ومليكه أشھد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان و
 وأمره أن يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد ثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد هللا بن أبي مليكة قال  قيل ألبي بكر  - 64
 به  إسناده ضعيف النقطاعه  رضي هللا عنه يا خليفة هللا فقال بل خليفة محمد صلى هللا عليه و سلم وأنا أرضى

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا عبد هللا بن المؤمل عن بن أبي مليكة قال كان ربما سقط الخطام من يد  - 65
 أبي بكر الصديق رضي هللا عنه قال فيضرب بذراع ناقته فينيخھا فيأخذه قال فقالوا له أفال أمرتنا نناولكه فقال  إن حبيبي

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرني أن ال أسأل الناس شيئا  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف عبدهللا بن المؤمل ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي بكر رضي هللا عنه  -  66
ة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعام فقال  قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال قام أبو بكر رضي هللا عنه بعد وفا

عام األول فقال إن بن آدم لم يعط شيئا أفضل من العافية فاسألوا هللا العافية وعليكم بالصدق والبر فإنھما في الجنة وإياكم 
 ف النقطاعه والكذب والفجور فإنھما في النار  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة  - 67
بن مسعود عن أبي ھريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال هللا 

صموا مني دماءھم وأموالھم إال بحقھا وحسابھم على هللا تعالى قال فلما كانت الردة قال عمر ألبي بكر رضي هللا فإذا قالوھا ع
عنه تقاتلھم وقد سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول كذا وكذا قال فقال أبو بكر رضي هللا عنه وهللا ال أفرق بين 

 ال فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا  صحيح الصالة والزكاة وألقاتلن من فرق بينھما ق

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن نمير قال أخبرنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زھير قال أخبرت أن أبا بكر قال   -  68
سوء عملنا  فكل} ليس بأمانيكم وال أماني أھل الكتاب من يعمل سوءا يجز به { يا رسول هللا كيف الصالح بعد ھذه اآلية 

جزينا به فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غفر هللا لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك 
الألواء قال بلى قال فھو ما تجزون به  صحيح بطرقه وشواھده وھذا إسناد ضعيف النقطاعه بين أبي بكر بن أبي زھير وبين 

 أبي بكر الصديق 
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عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان قال حدثنا بن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زھير أظنه قال أبو بكر  يا رسول هللا حدثنا  -  69
كيف الصالح بعد ھذه اآلية قال يرحمك هللا يا أبا بكر ألست تمرض ألست تحزن ألست تصيبك الألواء قال بلى قال فإن ذاك 

 بذاك  صحيح وإسناده ضعيف 

 قال حدثني أبي ثنا يعلى بن عبيد ثنا إسماعيل عن أبي بكر الثقفي قال قال أبو بكر  يا رسول هللا كيف حدثنا عبد هللا - 70
 فذكر الحديث  صحيح وإسناده ضعيف } من يعمل سوءا يجز به { الصالح بعد ھذه اآلية 

ليس بأمانيكم وال { ثقفي قال  لما نزلت حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا بن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زھير ال -  71
قال فقال أبو بكر يا رسول هللا إنا لنجازى بكل سوء نعمله فقال رسول هللا صلى } أماني أھل الكتاب من يعمل سوءا يجز به 

ده هللا عليه و سلم يرحمك هللا يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك الألواء فھذا ما تجزون به  صحيح وإسنا
 ضعيف 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي حدثنا أبو كامل ثنا حماد بن سلمة قال أخذت ھذا الكتاب من ثمامة بن عبد هللا بن أنس عن  - 72
أنس بن مالك  أن أبا بكر رضي هللا عنه كتب لھم إن ھذه فرائض الصدقة التي فرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على 

عز و جل بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فمن سئلھا من المسلمين على وجھھا فليعطھا ومن سئل  المسلمين التي أمر هللا
فوق ذلك فال يعطه فيما دون خمس وعشرين من اإلبل ففي كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيھا ابنة مخاض 

تة وثالثين ففيھا ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت إلى خمس وثالثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت س
ستة وأربعين ففيھا حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيھا جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين 

زادت على عشرين  ففيھا بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيھا حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإن
ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان اإلبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة 
الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنھا تقبل منه ويجعل معھا شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درھما ومن بلغت عنده 

جذعة فإنھا تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درھما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة  صدقة الحقة وليست عنده إال
وليست عنده وعنده بنت لبون فإنھا تقبل منه ويجعل معھا شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درھما ومن بلغت عنده صدقة ابنة 

ا أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست لبون وليست عنده إال حقة فإنھا تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درھم
عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنھا تقبل منه ويجعل معھا شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درھما ومن بلغت صدقته بنت 

يھا شيء إال أن مخاض وليس عنده إال بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إال أربع من اإلبل فليس ف
يشاء ربھا وفي صدقة الغنم في سائمتھا إذا كانت أربعين ففيھا شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيھا شاتان إلى مائتين فإذا 
زادت واحدة ففيھا ثالث شياه إلى ثالثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة وال تؤخذ في الصدقة ھرمة وال ذات عوار وال تيس إال 

تصدق وال يجمع بين متفرق وال يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنھما يتراجعان بينھما أن يشاء الم
بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيھا شيء إال أن يشاء ربھا وفي الرقة ربع العشور فإذا لم 

 إال أن يشاء ربھا  إسناده صحيح  يكن المال إال تسعين ومائة درھم فليس فيھا شيء

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال أھل مكة يقولون أخذ بن جريج الصالة من عطاء وأخذھا عطاء من بن  - 73
 الزبير وأخذھا بن الزبير من أبي بكر وأخذھا أبو بكر من النبي صلى هللا عليه و سلم ما رأيت أحدا أحسن صالة من بن جريج  

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر عن عمر قال  تأيمت  -  74
حفصة بنت عمر من خنيس أو حذيفة بن حذافة شك عبد الرزاق وكان من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم ممن شھد بدرا 

بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة قال سأنظر في  رضي هللا عنه فتوفي بالمدينة قال فلقيت عثمان
ذلك فلبثت ليالي فلقيني فقال ما أريد أن أتزوج يومي ھذا قال عمر فلقيت أبا بكر رضي هللا عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة 

ول هللا صلى هللا عليه و سلم ابنة عمر فلم يرجع إلي شيئا فكنت أوجد عليه مني علي عثمان فلبثت ليالي فخطبھا إلي رس
فأنكحتھا إياه فلقيني أبو بكر رضي هللا عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال قلت نعم 
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قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا حين عرضتھا علي إال أني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يذكرھا ولم أكن 
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ولو تركھا لنكحتھا  إسناده صحيح على شرط الشيخين  ألفشي سر

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت المغيرة بن مسلم أبا سلمة عن فرقد السبخي عن مرة الطيب  -  75
سلم  ال يدخل الجنة سيئ الملكة فقال رجل يا رسول عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

هللا أليس أخبرتنا أن ھذه األمة أكثر األمم مملوكين وأيتاما قال بلى فأكرموھم كرامة أوالدكم وأطعموھم مما تأكلون قالوا فما 
ذا صلى فھو أخوك فإذا صلى ينفعنا في الدنيا يا رسول هللا قال فرس صالح ترتبطه تقاتل عليه في سبيل هللا ومملوكك يكفيك فإ

 فھو أخوك  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزھري قال أخبرني بن السباق قال أخبرني زيد بن  - 76
فقال إن القتل قد  ثابت  أن أبا بكر رضي هللا عنه أرسل إليه مقتل أھل اليمامة فإذا عمر عنده فقال أبو بكر إن عمر أتاني

استحر بأھل اليمامة من قراء القرآن من المسلمين وأنا أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذھب قرآن كثير ال يوعى 
وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ھو وهللا خير فلم 

ني في ذلك حتى شرح هللا بذلك صدري ورأيت فيه الذي رأى عمر قال زيد وعمر عنده جالس ال يتكلم فقال أبو يزل يراجع
بكر رضي هللا عنه إنك شاب عاقل ال نتھمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاجمعه قال زيد فوهللا لو 

أمرني به من جمع القرآن فقلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول هللا صلى  كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما
 هللا عليه و سلم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن األعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى العباس  -  77
 صلى هللا عليه و سلم واستخلف أبو بكر خاصم العباس عليا في أشياء تركھا رسول هللا عن بن عباس قال  لما قبض رسول هللا

صلى هللا عليه و سلم فقال أبو بكر رضي هللا عنه شيء تركه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلم يحركه فال أحركه فلما 
ما استخلف عثمان رضي هللا عنه اختصما إليه استخلف عمر اختصما إليه فقال شيء لم يحركه أبو بكر فلست أحركه قال فل

قال فأسكت عثمان ونكس رأسه قال بن عباس فخشيت أن يأخذه فضربت بيدي بين كتفي العباس فقلت يا أبت أقسمت عليك إال 
 سلمته لعلي قال فسلمه له  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن رجاء فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب  -  78
قال حدثني شيخ من قريش من بني تميم قال حدثني فالن وفالن فعد ستة أو سبعة كلھم من قريش فيھم عبد هللا بن الزبير قال  

علي والعباس رضي هللا عنھما قد ارتفعت أصواتھما فقال عمر مه يا عباس قد علمت ما بينا نحن جلوس عند عمر إذ دخل 
تقول تقول بن أخي ولي شطر المال وقد علمت ما تقول يا علي تقول ابنته تحتي ولھا شطر المال وھذا ما كان في يدي رسول 

هللا عنه من بعده فعمل فيه بعمل رسول هللا صلى  هللا صلى هللا عليه و سلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فوليه أبو بكر رضي
هللا عليه و سلم ثم وليته من بعد أبي بكر رضي هللا عنه فأحلف با ألجھدن أن أعمل فيه بعمل رسول هللا وعمل أبي بكر ثم 

ال يورث وإنما قال حدثني أبو بكر رضي هللا عنه وحلف بأنه لصادق أنه سمع النبي صلى هللا عليه و سلم يقول إن النبي 
ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين وحدثني أبو بكر رضي هللا عنه وحلف با إنه صادق أن النبي صلى هللا عليه و سلم 
قال إن النبي ال يموت حتى يؤمه بعض أمته وھذا ما كان في يدي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقد رأينا كيف كان يصنع 

كما لتعمال فيه بعمل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وعمل أبي بكر حتى أدفعه إليكما قال فخلوا ثم جاءا فيه فإن شئتما أعطيت
وھذا " إن النبي ال يموت حتى يؤمه أمته " فقال العباس ادفعه إلى علي فإني قد طبت نفسا به له  صحيح لغيره دون قوله 

 إسناد ضعيف لجھالة الشيخ من قريش 

هللا حدثني أبي ثنا عبد الوھاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ھريرة  أن فاطمة حدثنا عبد  - 79
رضي هللا عنھا جاءت أبا بكر وعمر رضي هللا عنھما تطلب ميراثھا من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقاال إنا سمعنا 

 ناده حسن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إني ال أورث  إس
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حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي حدثنا ھاشم بن القاسم قال ثنا عيسى يعني بن المسيب عن قيس بن أبي حازم قال  إني  - 80
لجالس عند أبي بكر الصديق رضي هللا عنه خليفة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعد وفاة النبي صلى هللا عليه و سلم بشھر 

اس أن الصالة جامعة وھي أول صالة في المسلمين نودي بھا أن الصالة جامعة فاجتمع الناس فصعد فذكر قصة فنودي في الن
المنبر شيئا صنع له كان يخطب عليه وھي أول خطبة خطبھا في اإلسالم قال فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال يا أيھا الناس 

ليه و سلم ما أطيقھا إن كان لمعصوما من الشيطان وإن ولوددت أن ھذا كفانيه غيري ولئن أخذتموني سنة نبيكم صلى هللا ع
 كان لينزل عليه الوحي من السماء  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا قال حدثني أبي قال ثنا ھاشم بن القاسم ثنا شيبان عن ليث عن مجاھد قال قال أبو بكر الصديق رضي هللا  -  81
ل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل اللھم فاطر عنه  أمرني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن أقو

رب كل شيء ومليكه أشھد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن محمدا } واألرض عالم الغيب والشھادة أنت { السماوات 
لم آخر  حسن عبدك ورسولك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مس

 لغيره وھذا إسناد ضعيف 

 مسند عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة قال  جاء ناس من أھل الشام  -  82
يھا زكاة وطھور قال ما فعله صاحباي إلى عمر رضي هللا عنه فقالوا إنا قد أصبنا أمواال وخيال ورقيقا نحب أن يكون لنا ف

قبلي فأفعله واستشار أصحاب محمد صلى هللا عليه و سلم وفيھم علي رضي هللا عنه فقال علي ھو حسن إن لم يكن جزية 
راتبة يؤخذون بھا من بعدك  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب فقد روى له أصحاب السنن 

 وھو ثقة 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل  أن الصبي بن معبد كان نصرانيا  - 83
تغلبيا أعرابيا فأسلم فسأل أي العمل أفضل فقيل له الجھاد في سبيل هللا عز و جل فأراد أن يجاھد فقيل له حججت فقال ال فقيل 

كان بالحوائط أھل بھما جميعا فرآه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقاال لھو أضل حج واعتمر ثم جاھد فانطلق حتى إذا 
من جمله أو ما ھو بأھدى من ناقته فانطلق إلى عمر رضي هللا عنه فأخبره بقولھما فقال ھديت لسنة نبيك صلى هللا عليه و 

قات رجال الشيخين غير الصبي بن معبد فقد سلم قال الحكم فقلت ألبي وائل حدثك الصبي فقال نعم  إسناده صحيح رجاله ث
 روى له أصحاب السنن غير الترمذي وھو ثقة 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون قال  صلى بنا عمر بجمع  - 84
هللا صلى هللا عليه و سلم خالفھم ثم أفاض  الصبح ثم وقف وقال إن المشركين كانوا ال يفيضون حتى تطلع الشمس وإن رسول

 قبل أن تطلع الشمس  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا عاصم بن كليب قال قال أبي فحدثنا به بن عباس  -  85
صلى هللا عليه و } محمد { عنه إذا دعا األشياخ من أصحاب رضي هللا عنھما قال  وما أعجبك من ذلك كان عمر رضي هللا 

سلم دعاني معھم فقال ال تتكلم حتى يتكلموا قال فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال في 
 ي ليلة القدر ما قد علمتم فالتمسوھا في العشر األواخر وترا ففي أي الوتر ترونھا  إسناده قو

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم  - 86
الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا له  إنما أتيناك نسألك عن ثالث عن صالة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابة 

كانت حائضا فقال أسحار أنتم لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا 
عنه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال صالة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال في الغسل من الجنابة 

 إسناده ضعيف   يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثالثا وقال في الحائض له ما فوق اإلزار
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بن لھيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن بن عمر رضي هللا عنه أنه  - 87
قال  رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضأ فأنكرت ذلك عليه قال فلما اجتمعنا عند عمر بن الخطاب 

سل أباك عما أنكرت علي من مسح الخفين قال فذكرت ذلك له فقال إذا حدثك سعد بشيء فال ترد عليه  رضي هللا عنه قال لي
 فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يمسح على الخفين  إسناده حسن 

ي سلمة حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف قال ثنا بن وھب عن عمرو بن الحرث عن أبي النضر عن أب - 88
بن عبد الرحمن عن عبد هللا بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أنه مسح على الخفين وأن 
عبد هللا بن عمر سأل عمر رضي هللا عنه عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شيئا فال تسأل 

 رط الشيخين عنه غيره  إسناده صحيح على ش

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام بن يحيى قال ثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي  - 89
طلحة اليعمري  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قام على المنبر يوم الجمعة فحمد هللا وأثنى عليه ثم ذكر رسول هللا صلى 

وذكر أبا بكر رضي هللا عنه ثم قال رأيت رؤيا ال أراھا إال لحضور أجلي رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين قال هللا عليه و سلم 
وذكر لي أنه ديك أحمر فقصصتھا على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي هللا عنھما فقالت يقتلك رجل من العجم قال 

ينه وخالفته التي بعث بھا نبيه صلى هللا عليه و سلم وإن يعجل بي وإن الناس يأمرونني أن أستخلف وإن هللا لم يكن ليضيع د
أمر فإن الشورى في ھؤالء الستة الذين مات نبي هللا صلى هللا عليه و سلم وھو عنھم راض فمن بايعتم منھم فاسمعوا له 

ك أعداء هللا الكفار الضالل وأيم هللا وأطيعوا وإني أعلم أن أناسا سيطعنون في ھذا األمر أنا قاتلتھم بيدي ھذه على اإلسالم أولئ
ما أترك فيما عھد إلي ربي فاستخلفني شيئا أھم إلي من الكاللة وأيم هللا ما أغلظ لي نبي هللا صلى هللا عليه و سلم في شيء منذ 
رة صحبته أشد ما أغلظ لي في شأن الكاللة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سو

النساء وإني إن أعش فسأقضي فيھا بقضاء يعلمه من يقرأ ومن ال يقرأ وإني أشھد هللا على أمراء األمصار أني إنما بعثتھم 
ليعلموا الناس دينھم ويبينوا لھم سنة نبيھم صلى هللا عليه و سلم ويرفعوا إلى ما عمي عليھم ثم إنكم أيھا الناس تأكلون من 

تين ھذا الثوم والبصل وأيم هللا لقد كنت أرى نبي هللا صلى هللا عليه و سلم يجد ريحھما من الرجل شجرتين ال أراھما إال خبيث
فيأمر به فيؤخذ بيده فيخرج به من المسجد حتى يؤتى به البقيع فمن أكلھما ال بد فليمتھما طبخا قال فخطب الناس يوم الجمعة 

ه ثقات رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة فھو من رجال وأصيب يوم األربعاء  إسناده صحيح على شرط مسلم رجال
 مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد هللا بن عمر عن عبد هللا بن عمر  -  90
تفرقنا في أموالنا قال فعدي علي تحت قال  خرجت أنا والزبير والمقداد بن األسود إلى أموالنا بخيبر نتعاھدھا فلما قدمناھا 

الليل وأنا نائم على فراشي ففدعت يداي من مرفقي فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي فأتياني فسأالني عمن صنع ھذا بك 
قلت ال أدري قال فأصلحا من يدي ثم قدموا بي على عمر فقال ھذا عمل يھود ثم قام في الناس خطيبا فقال أيھا الناس إن 

 صلى هللا عليه و سلم كان عامل يھود خيبر على أنا نخرجھم إذا شئنا وقد عدوا على عبد هللا بن عمر رضي هللا رسول هللا
عنه ففدعوا يديه كما بلغكم مع عدوتھم على األنصار قبله ال نشك أنھم أصحابھم ليس لنا ھناك عدو غيرھم فمن كان له مال 

 إسناده حسن بخيبر فليلحق به فإني مخرج يھود فأخرجھم  

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قاال ثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي ھريرة   - 91
أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بينا ھو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصالة فقال الرجل ما 

أت فقال أيضا أولم تسمعوا أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة ھو إال أن سمعت النداء فتوض
 فليغتسل  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى قال ثنا زھير قال ثنا عاصم األحول عن أبي عثمان قال  جاءنا كتاب عمر  -  92
بأذربيجان يا عتبة بن فرقد وإياكم والتنعم وزي أھل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول هللا صلى هللا رضي هللا عنه ونحن 
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عليه و سلم نھانا عن لبوس الحرير وقال إال ھكذا ورفع لنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إصبعيه  إسناده صحيح على شرط 
 الشيخين 

نا بن لھيعة ثنا أبو األسود أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة يحدث عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن قال ث - 93
أبي سنان الدؤلي أنه  دخل على عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وعنده نفر من المھاجرين األولين فأرسل عمر إلى سفط أتي 

منه ثم بكى عمر رضي هللا عنه فقال له به من قلعة من العراق فكان فيه خاتم فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه فانتزعه عمر 
من عنده لم تبكي وقد فتح هللا لك وأظھرك على عدوك وأقر عينك فقال عمر رضي هللا عنه إني سمعت رسول هللا صلى هللا 

ق من ذلك  وأنا أشف} بينھم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة { عليه و سلم يقول ال تفتح الدنيا على أحد إال ألقى هللا عز و جل 
 إسناده ضعيف لضعف ابن لھيعة 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني نافع عن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال  سألت رسول  - 94
 عليه و هللا صلى هللا عليه و سلم كيف يصنع أحدنا إذا ھو أجنب ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل قال فقال رسول هللا صلى هللا

 سلم ليتوضأ وضوءه للصالة ثم لينم  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود  - 95
عبد هللا بن أبي دعي  عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول  لما توفي

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم للصالة عليه فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصالة تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا 
رسول هللا أعلى عدو هللا عبد هللا بن أبي القائل يوم كذا وكذا يعدد أيامه قال ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتبسم حتى إذا 

استغفر لھم أو ال تستغفر لھم إن تستغفر لھم سبعين مرة فلن { ليه قال أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت وقد قيل أكثرت ع
لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه } يغفر هللا لھم 

 عليه و سلم وهللا ورسوله أعلم قال فوهللا ما كان إال يسيرا حتى نزلت ھاتان قال فعجب لي وجراءتي على رسول هللا صلى هللا
فما صلى رسول } وال تصل على أحد منھم مات أبدا وال تقم على قبره إنھم كفروا با ورسوله وماتوا وھم فاسقون { اآليتان 

 عز و جل  إسناده حسن رجاله ثقات رجال هللا صلى هللا عليه و سلم بعده على منافق وال قام على قبره حتى قبضه هللا
 الشيخين غير ابن إسحاق وھو حسن الحديث 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق كما حدثني عنه نافع مواله قال  كان عبد هللا بن عمر رضي  -  96
ني سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول ذلك هللا عنه يقول إذا لم يكن للرجل إال ثوب واحد فليأتزر به ثم ليصل فإ

ويقول ال تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليھود قال نافع ولو قلت لك أنه أسند ذلك إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 لرجوت أن ال أكون كذبت  إسناده حسن 

ياد بن مخراق عن شھر عن عقبة بن عامر قال حدثني عمر حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا حماد قال ثنا ز - 97
رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من مات يؤمن با واليوم اآلخر قيل له أدخل الجنة من أي 

 أبواب الجنة الثمانية شئت  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

عامر قال أخبرنا جعفر يعني األحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاھد قال حذف  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن - 98
رجل ابنا له بسيف فقتله فرفع إلى عمر فقال لوال أني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال يقاد الوالد من ولده 

 لقتلتك قبل أن تبرح  حسن لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر األحمر 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر قال ثنا زھير عن سليمان األعمش ثنا إبراھيم عن عابس بن ربيعة قال  - 99
رأيت عمر نظر إلى الحجر فقال  أما وهللا لوال أني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله  إسناده 

 صحيح على شرط الشيخين 
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بد هللا حدثني أبي ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزھري قال أخبرنا السائب بن يزيد بن أخت نمر ان حدثنا ع -  100
حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد هللا بن السعدي أخبره أنه  قدم على عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في خالفته فقال له 

ا أعطيت العمالة كرھتھا قال فقلت بلى فقال عمر رضي هللا عنه فما تريد عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعماال فإذ
إلى ذلك قال قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين فقال عمر رضي هللا عنه فال 

أقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان النبي صلى هللا عليه و سلم يعطيني العطاء ف
مرة ماال فقلت أعطه أفقر إليه مني قال فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من ھذا المال 

 وأنت غير مشرف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ني أبي ثنا سكن بن نافع الباھلي قال ثنا صالح عن الزھري قال حدثني ربيعة بن دراج  أن علي حدثنا عبد هللا قال حدث - 101
بن أبي طالب رضي هللا عنه سبح بعد العصر ركعتين في طريق مكة فرآه عمر رضي هللا عنه فتغيظ عليه ثم قال أما وهللا لقد 

 ف علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عنھا  إسناده ضعي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن يزيد ثنا محمد بن إسحاق قال ثنا العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن رجل  - 102
من قريش من بني سھم عن رجل منھم يقال له ماجدة قال  عارمت غالما بمكة فعض أذني فقطع منھا أو عضضت أذنه 

عنه حاجا رفعنا إليه فقال انطلقوا بھما إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فإن فقطعت منھا فلما قدم علينا أبو بكر رضي هللا 
كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص قال فلما انتھى بنا إلى عمر رضي هللا عنه نظر إلينا فقال نعم قد بلغ ھذا أن يقتص منه 

 عليه و سلم يقول قد أعطيت خالتي غالما وأنا أدعو لي حجاما فلما ذكر الحجام قال أما إني قد سمعت رسول هللا صلى هللا
 أرجو أن يبارك هللا لھا فيه وقد نھيتھا أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق قال وحدثني العالء بن عبد الرحمن عن رجل من بني سھم  - 103
 مي أنه قال  حج علينا أبو بكر رضي هللا عنه في خالفته فذكر الحديث  إسناده ضعيف عن بن ماجدة السھ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبيدة بن حميد عن داود بن أبي ھند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال  خطب عمر  -  104
شاء وإن نبي هللا صلى هللا عليه و سلم قد رضي هللا عنه الناس فقال إن هللا عز و جل رخص لنبيه صلى هللا عليه و سلم ما 

مضى لسبيله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم هللا عز و جل وحصنوا فروج ھذه النساء  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
 الصحيح 

ن الخطاب حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال ثنا عبيدة بن حميد حدثني عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر ب - 105
رضي هللا عنه قال  سئل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أيرقد الرجل إذا أجنب قال نعم إذا توضأ  إسناده صحيح على شرط 

 البخاري 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال ثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا بن المبارك قال ثنا معمر عن الزھري عن ربيعة بن  -  106
هللا عنه صلى بعد العصر ركعتين فتغيظ عليه عمر رضي هللا عنه وقال أما علمت أن رسول هللا صلى  دراج  أن عليا رضي

 هللا عليه و سلم كان ينھانا عنھا  إسناده ضعيف النقطاعه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان ثنا شريح بن عبيدة قال قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه   - 107
خرجت أتعرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة 

إنه لقول رسول كريم وما ھو بقول { فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال فقلت ھذا وهللا شاعر كما قالت قريش قال فقرأ 
وال بقول كاھن قليال ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض {  قال قلت كاھن قال} شاعر قليال ما تؤمنون 

إلى آخر السورة قال فوقع اإلسالم في قلبي } األقاويل ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين 
 كل موقع  إسناده ضعيف النقطاعه 
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أبو المغيرة وعصام بن خالد قاال ثنا صفوان عن شريح بن عبيدة وراشد بن سعد  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا -  108
وغيرھما قالوا  لما بلغ عمر بن الخطاب رضي هللا عنه سرغ حدث أن بالشام وباء شديدا قال بلغني أن شدة الوباء في الشام 

ستخلفته على أمة محمد صلى هللا عليه و سلم فقلت إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته فإن سألني هللا لم ا
قلت إني سمعت رسولك صلى هللا عليه و سلم يقول إن لكل نبي أمينا وأميني أبو عبيدة بن الجراح فأنكر القوم ذلك وقالوا ما 

بي عز و جل بال عليا قريش يعنون بني فھر ثم قال فإن أدركني أجلي وقد توفى أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل فإن سألني ر
لم استخلفته قلت سمعت رسولك صلى هللا عليه و سلم يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة  حسن لغيره وھذا إسناد 

 رجاله ثقات 

حدثنا عبد هللا دثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا بن عياش قال حدثني األوزاعي وغيره عن الزھري عن سعيد بن المسيب  -  109
بن الخطاب رضي هللا عنه قال  ولد ألخي أم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم غالم فسموه الوليد فقال النبي  عن عمر

صلى هللا عليه و سلم سميتموه بأسماء فراعنتكم ليكونن في ھذه األمة رجل يقال له الوليد لھو شر على ھذه األمة من فرعون 
" : المجروحين " مسيب لم يسمعه من عمر و ذكر عمر فيه خطأ قال ابن حبان فى لقومه  إسناده ضعيف النقطاعه سعيد بن ال

 ھذا خبر باطل ما قال رسول هللا ھذا وال عمر رواه وال سعيد حدث به وال ھو من حديث األوزاعي بھذا اإلسناد 

اس قال شھد عندي رجال مرضيون حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال ثنا بھز ثنا أبان عن قتادة عن أبي العالية عن بن عب - 110
منھم عمر وأرضاھم عندي عمر  أن نبي هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقول ال صالة بعد صالة العصر حتى تغرب الشمس 

 وال صالة بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

وان ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن الحرث بن معاوية الكندي  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا صف - 111
أنه ركب إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يسأله عن ثالث خالل قال فقدم المدينة فسأله عمر رضي هللا عنه ما أقدمك قال 

ن صليت أنا وھي كانت ألسألك عن ثالث خالل قال وما ھن قال ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصالة فإ
بحذائي وإن صلت خلفي خرجت من البناء فقال عمر تستر بينك وبينھا بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت وعن الركعتين بعد 
العصر فقال نھاني عنھما رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال وعن القصص فإنھم أرادوني على القصص فقال ما شئت كأنه 

ردت أن أنتھي إلى قولك قال أخشى عليك أن تقص فترتفع عليھم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل كره أن يمنعه قال إنما أ
 إليك أنك فوقھم بمنزلة الثريا فيضعك هللا تحت أقدامھم يوم القيامة بقدر ذلك  إسناده حسن رجاله ثقات 

عن الزھري قال أخبرني سالم بن عبد هللا أن  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبي - 112
عبد هللا بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  إن هللا عز و 

ال تكلمت بھا جل ينھاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوهللا ما حلفت بھا منذ سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عنھا و
 ذاكرا وال آثرا  إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن شعيب فمن رجال البخاري 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر بن عبد هللا عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  - 113
 صلى هللا عليه و سلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف  وحذيفة بن اليمان  أن النبي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد هللا يعني بن المبارك أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد هللا بن دينار  -  114
قال قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مقامي فيكم عن بن عمر  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه خطب بالجابية ف

فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم ثم يفشو الكذب حتى أن الرجل ليبتدئ بالشھادة قبل أن يسألھا 
خلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان فمن أراد منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وھو من اإلثنين أبعد ال ي

 ثالثھما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فھو مؤمن  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا أبو بكر عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب قاال قال عمر بن الخطاب  - 115
ھدي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلينظر إلى ھدي عمرو بن األسود  إسناده  رضي هللا عنه  من سره أن ينظر إلى

 ضعيف النقطاعه 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم قال حدثنا زائدة ثنا سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال  - 116
ال وأبي فقال رجل ال تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا ھو رسول  عمر  كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في ركب فقال رجل

 هللا صلى هللا عليه و سلم  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عصام بن خالد وأبو اليمان قاال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزھري قال ثنا عبيد هللا  -  117
رضي هللا عنه أن أبا ھريرة قال  لما توفي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكان أبو بكر بعده بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود 

وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس 
عصم مني ماله ونفسه إال بحقه وحسابه على هللا تعالى قال أبو بكر وهللا  حتى يقولوا ال إله إال هللا فمن قال ال إله إال هللا فقد

ألقاتلن قال أبو اليمان ألقتلن من فرق بين الصالة والزكاة فإن الزكاة حق المال وهللا لو منعوني عناقا كانوا يؤدونھا إلى رسول 
ال أن رأيت أن هللا عز و جل قد شرح صدر أبي بكر هللا صلى هللا عليه و سلم لقاتلتھم على منعھا قال عمر فوهللا ما ھو إ

 رضي هللا عنه للقتال فعرفت أنه الحق  إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عصام بن خالد فمن رجال البخاري 

ر حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا األوزاعي ثنا عمرو بن شعيب عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن عم - 118
بن الخطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال صالة بعد صالة الصبح إلى طلوع الشمس وال بعد 

 العصر حتى تغيب الشمس  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف النقطاعه 

الوليد بن عامر اليزني عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا الحكم بن نافع ثنا بن عياش عن أبي سبأ عتبة بن تميم عن  - 119
عروة بن مغيث األنصاري عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  قضى النبي صلى هللا عليه و سلم أن صاحب الدابة أحق 

 بصدرھا  حسن لشواھده 

زة بن عبد حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ثنا أبو بكر بن عبد هللا عن راشد بن سعد عن حم - 120
كالل قال  سار عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى الشام بعد مسيره األول كان إليھا حتى إذا شارفھا بلغه ومن معه أن 
الطاعون فاش فيھا فقال له أصحابه ارجع وال تقحم عليه فلو نزلتھا وھو بھا لم نر لك الشخوص عنھا فانصرف راجعا إلى 

أقرب القوم منه فلما انبعث انبعثت معه في أثره فسمعته يقول ردوني عن الشام بعد أن  المدينة فعرس من ليلته تلك وأنا
شارفت عليه ألن الطاعون فيه أال وما منصرفي عنه مؤخر في أجلي وما كان قدوميه معجلي عن أجلي أال ولو قد قدمت 

حمص فإني سمعت رسول هللا صلى هللا  المدينة ففرغت من حاجات ال بد لي منھا فيھا لقد سرت حتى أدخل الشام ثم أنزل
عليه و سلم يقول ليبعثن هللا منھا يوم القيامة سبعين ألفا ال حساب وال عذاب عليھم مبعثھم فيما بين الزيتون وحائطھا في البرث 

 األحمر منھا  إسناده ضعيف 

قيل عن بن عمه عن عقبة بن عامر أنه  خرج حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن يزيد أخبرنا حيوة أخبرنا أبو ع - 121
مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في غزوة تبوك فجلس رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوما يحدث أصحابه فقال من قام 

لت إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه قال عقبة بن عامر فق
الحمد  الذي رزقني أن أسمع ھذا من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال لي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وكان تجاھي 
جالسا أتعجب من ھذا فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أعجب من ھذا قبل أن تأتي فقلت وما ذاك بأبي أنت وأمي فقال 

ليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشھد أن ال إله إال هللا وحده عمر قال رسول هللا صلى هللا ع
 ال شريك له وأشھد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيھا شاء  صحيح لغيره 

قال ثنا أبو عوانة عن داود األودي عن عبد حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي  - 122
الرحمن المسلي عن األشعث بن قيس قال ضفت عمر فتناول امرأته فضربھا وقال يا أشعث احفظ عني ثالثا حفظتھن عن 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تسأل الرجل فيم ضرب امرأته وال تنم إال على وتر ونسيت الثالثة  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثنا أبي ثنا يزيد يعني الرشك عن معاذة عن أم عمرو ابنة عبد هللا أنھا  - 123
سمعت عبد هللا بن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول في خطبته أنه سمع من رسول هللا صلى هللا عليه 
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ال يكساه في اآلخرة  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم عمرو ابنة عبدهللا و سلم يقول  من يلبس الحرير في الدنيا ف
 بن الزبير 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق ثنا بن لھيعة عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب  - 124
ھذا } لقد كان في { لراكب في جنبات المدينة ثم ليقول رضي هللا عنه قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول  ليسيرن ا

 حاضر من المؤمنين كثير قال أبي أحمد بن حنبل ولم يجز به حسن األشيب جابرا  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

أبي  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھارون ثنا بن وھب حدثني عمرو بن الحرث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن - 125
القاسم السبائي حدثه عن قاص األجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  يا أيھا الناس 

فال يقعدن على مائدة يدار عليھا بالخمر } يؤمن با واليوم اآلخر { إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من كان 
فال يدخل الحمام إال بإزار ومن كانت تؤمن با واليوم اآلخر فال تدخل الحمام  حسن } ليوم اآلخر يؤمن با وا{ ومن كان 

 لغيره وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سلمة الخزاعي أنبأنا ليث ويونس ثنا ليث عن يزيد بن عبد هللا بن أسامة بن الھاد عن  -  126
ن عثمان بن عبد هللا يعني بن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى الوليد بن أبي الوليد ع

هللا عليه و سلم يقول  من أظل رأس غاز أظله هللا يوم القيامة ومن جھز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت قال 
 صحيح }  بيتا في الجنة { ى بنى هللا له به قال يونس أو يرجع ومن بنى  مسجدا يذكر فيه اسم هللا تعال

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن سليمان األعمش عن شقيق عن سلمان بن ربيعة قال سمعت عمر  - 127
ة قال فقال رضي هللا عنه يقول  قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قسمة فقلت يا رسول هللا لغير ھؤالء أحق منھم أھل الصف

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش وبين أن تبخلوني ولست بباخل  إسناده صحيح على 
 شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن ربيعة فمن رجال مسلم 

عن عاصم بن عبيد هللا عن أبيه عن جده عن عمر  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد - 128
بن الخطاب رضي هللا عنه قال  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعد الحدث توضأ ومسح على الخفين  صحيح لغيره 

 وھذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد 

زيد عن أبي رافع  أن عمر بن الخطاب رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن  -  129
عنه كان مستندا إلى بن عباس وعنده بن عمر وسعيد بن زيد رضي هللا عنھما فقال اعلموا أني لم أقل في الكاللة شيئا ولم 

ك لو أستخلف من بعدي أحدا وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فھو حر من مال هللا عز و جل فقال سعيد بن زيد أما إن
أشرت برجل من المسلمين ألتمنك الناس وقد فعل ذلك أبو بكر رضي هللا عنه وأتمنه الناس فقال عمر رضي هللا عنه قد رأيت 
من أصحابي حرصا سيئا وإني جاعل ھذا األمر إلى ھؤالء النفر الستة الذين مات رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو عنھم 

و أدركني أحد رجلين ثم جعلت ھذا األمر إليه لوثقت به سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة راض ثم قال عمر رضي هللا عنه ل
 بن الجراح  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة حدثني أبو العالية عن بن عباس قال  شھد عندي رجال مرضيون  - 130
مر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال صالة بعد الصبح فيھم عمر رضي هللا عنه وأرضاھم عندي ع

 حتى تطلع الشمس وال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

أن عمر   حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا عبد هللا ثنا عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس - 131
بن الخطاب رضي هللا عنه أكب على الركن فقال إني ألعلم أنك حجر ولو لم أر حبيبي صلى هللا عليه و سلم قبلك أو استلمك 

إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدهللا بن }  لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة { ما استلمتك وال قبلتك 
 عثمان فمن رجال مسلم 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنبأنا عمار بن أبي عمار أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  قال إن  - 132
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأى في يد رجل خاتما من ذھب فقال ألق ذا فألقاه فتختم بخاتم من حديد فقال ذا شر منه فتختم 

 وھذا إسناد ضعيف النقطاعه  بخاتم من فضة فسكت عنه  حسن لغيره

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة حدثنا عاصم وحسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر  - 133
عن عبد هللا قال  لما قبض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالت األنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاھم عمر رضي هللا عنه فقال 

شر األنصار ألستم تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد أمر أبا بكر رضي هللا عنه أن يؤم الناس فأيكم تطيب يا مع
 نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي هللا عنه فقالت األنصار نعوذ با أن نتقدم أبا بكر رضي هللا عنه  إسناده حسن 

اود ثنا بن لھيعة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا موسى بن د -  134
أخبره  أنه رأى رجال توضأ للصالة فترك موضع ظفر على ظھر قدمه فأبصره النبي صلى هللا عليه و سلم فقال ارجع فأحسن 

 وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى  صحيح 

بني ھاشم ثنا الھيثم بن رافع الطاطري بصري حدثني أبو يحيى رجل من  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى -  135
أھل مكة عن فروخ مولى عثمان  أن عمر رضي هللا عنه وھو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا 

نين فإنه قد احتكر قال ومن احتكره فقال ما ھذا الطعام فقالوا طعام جلب إلينا قال بارك هللا فيه وفيمن جلبه قيل يا أمير المؤم
قالوا فروخ مولى عثمان وفالن مولى عمر فأرسل إليھما فدعاھما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قاال يا أمير 
المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع فقال عمر سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من احتكر على المسلمين طعامھم 

هللا باإلفالس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاھد هللا وأعاھدك أن ال أعود في طعام أبدا وأما مولى  ضربه
 عمر فقال إنما نشتري بأموالنا ونبيع قال أبو يحيى فلقد رأيت مولى عمر مجذوما  إسناده ضعيف 

ب عن الزھري ثنا سالم بن عبد هللا أن عبد هللا بن عمر قال سمعت حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنبأنا شعي - 136
عمر يقول  كان النبي صلى هللا عليه و سلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة ماال فقلت أعطه أفقر 

وأنت غير مشرف وال سائل فخذه  إليه مني فقال النبي صلى هللا عليه و سلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من ھذا المال
 وما ال فال تتبعه نفسك  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھارون ثنا بن وھب أخبرني يونس عن بن شھاب عن سالم عن أبيه قال سمعت عمر  - 137
 ه صحيح على شرط الشيخين يقول  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعطيني العطاء فذكر معناه  إسناد

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني بكير عن عبد الملك بن سعيد األنصاري عن جابر بن عبد هللا عن  -  138
عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  ھششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى هللا عليه و سلم فقلت صنعت اليوم أمرا 

لت وأنا صائم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قلت ال بأس بذلك فقال عظيما فقب
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ففيم  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن سعيد 

 األنصاري فمن رجال مسلم 

ي أبي ثنا يونس بن محمد ثنا داود يعنى بن أبي الفرات عن عبد هللا بن بريدة عن أبي األسود أنه حدثنا عبد هللا حدثن - 139
قال  أتيت المدينة فوافيتھا وقد وقع فيھا مرض فھم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فمرت به 

م مر بأخرى فأثنى على صاحبھا خير فقال عمر رضي هللا جنازة فأثنى على صاحبھا خير فقال عمر رضي هللا عنه وجبت ث
عنه وجبت ثم مر بالثالثة فأثنى عليھا شر فقال عمر رضي هللا عنه وجبت فقال أبو األسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت 

ا وثالثة قال فقال وثالثة قال قلنا كما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أيما مسلم شھد له أربعة بخير أدخله هللا الجنة قال فقلن
 واثنان قال واثنان قال ثم لم نسأله عن الواحد  إسناده صحيح على شرط البخاري 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا بن لھيعة ثنا بكير عن سعيد بن المسيب عن عمر قال  غزونا مع رسول هللا  - 140
 تح في رمضان فأفطرنا فيھما  حديث قوي صلى هللا عليه و سلم في رمضان والف

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم ثنا المثنى بن عوف العنزي بصري قال أنبأنا الغضبان بن  -  141
ن حنظلة  أن أباه حنظلة بن نعيم وفد إلى عمر فكان عمر إذا مر به إنسان من الوفد سأله ممن ھو حتى مر به أبي فسأله مم
 أنت فقال من عنزه فقال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول حي من ھھنا مبغي عليھم منصورون  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا بن لھيعة قال ثنا يزيد بن أبي حبيب عن معمر أنه سأل سعيد بن  - 142
بن الخطاب رضي هللا عنه أنه  قال غزونا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المسيب عن الصيام في السفر فحدثه عن عمر 

 غزوتين في شھر رمضان يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيھما  حديث قوي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا ديلم بن غزوان عبدي ثنا ميمون الكردي حدثني أبو عثمان عن عمر بن  - 143
هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان  إسناده الخطاب رضي 

 قوي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد هللا  أنه  - 144
الروم فوجد في متاع رجل غلول فسأل سالم بن عبد هللا فقال حدثني عبد هللا عن عمر  كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض

رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من وجدتم في متاعه غلوال فأحرقوه قال وأحسبه قال واضربوه قال 
 نه  إسناده ضعيف فأخرج متاعه في السوق قال فوجد فيه مصحفا فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثم

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد وحسين بن محمد قاال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن  - 145
عمر رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يتعوذ من خمس من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء 

 تحريف " العمل " وقال إن " العمل " بدل " العمر " وعنده . شرط الشيخين  العمل  إسناده صحيح على

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا بن لھيعة قال سمعت عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخوالني أنه سمع فضالة  - 146
عليه و سلم يقول  الشھداء ثالثة رجل  بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى هللا

مؤمن جيد اإليمان لقي العدو فصدق هللا حتى قتل فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقھم يوم القيامة ورفع رسول هللا صلى هللا 
ح عليه و سلم رأسه حتى وقعت قلنسوته أو قلنسوة عمر ورجل مؤمن جيد اإليمان لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطل

أتاه سھم غرب فقتله ھو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن جيد اإليمان خلط عمال صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق هللا حتى 
 قتل فذلك في الدرجة الثالثة  إسناده ضعيف 

مر رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا عبد هللا بن لھيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ع -  147
عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال يقاد والد من ولد وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يرث المال من يرث 

 الوالء  حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه قال  -  148
 عمر بن الخطاب رضي هللا عنه سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال يقاد لولد من والده  حسن  قال

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن  -  149
 عليه و سلم توضأ مرة مرة  صحيح لغيره الخطاب رضي هللا عنه أنه قال  رأيت رسول هللا صلى هللا 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا بن لھيعة عن عطاء بن دينار عن أبي يزيد الخوالني قال سمعت  -  150
فضالة بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  الشھداء 
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بعة رجل مؤمن جيد اإليمان لقي العدو فصدق هللا فقتل فذلك الذي ينظر الناس إليه ھكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة أر
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أو قلنسوة عمر والثاني رجل مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظھره بشوك الطلح جاءه سھم 

رجل مؤمن خلط عمال صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق هللا عز و جل حتى قتل غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية والثالث 
قال فذاك في الدرجة الثالثة والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق هللا حتى قتل فذلك في الدرجة 

 الرابعة  إسناده ضعيف 

نا رشدين بن سعد حدثني أبو عبد هللا الغافقي عن زيد بن أسلم عن أبيه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن غيالن ث - 151
 عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أنه توضأ عام تبوك واحدة واحدة  صحيح لغيره 

الخطاب رضي هللا عنه أخبره أنه  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن ثنا بن لھيعة ثا أبو الزبير عن جابر أن عمر بن - 152
سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  سيخرج أھل مكة ثم ال يعبر بھا أو ال يعبر بھا إال قليل ثم تمتلئ وتبنى ثم 

 يخرجون منھا فال يعودون فيھا أبدا  إسناده ضعيف 

ر عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أخبره  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا الحسن ثنا بن لھيعة ثنا أبو الزبي - 153
أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأى رجال توضأ لصالة الظھر فترك موضع ظفر على ظھر قدمه فأبصره رسول هللا 

 صلى هللا عليه و سلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى  صحيح 

قال زعم الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن بن عباس عن  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھشيم - 154
عمر رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه السالم 

 فإنما أنا عبد هللا ورسوله  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

حدثني أبي ثنا ھشيم أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال  نزلت ھذه اآلية ورسول هللا  حدثنا عبد هللا -  155
قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن قال } وال تجھر بصالتك وال تخافت بھا { صلى هللا عليه و سلم متوار بمكة 

وال تجھر { ه فقال هللا عز و جل لنبيه صلى هللا عليه و سلم فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء ب
عن أصحابك فال تسمعھم القرآن حتى يأخذوه عنك } وال تخافت بھا { أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن } بصالتك 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين }  وابتغ بين ذلك سبيال { 

ھشيم أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مھران عن بن عباس قال خطب عمر بن الخطاب حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا  -  156
رضي هللا عنه وقال ھشيم مرة  خطبنا فحمد هللا تعالى وأثنى عليه فذكر الرجم فقال ال تخدعن عنه فإنه حد من حدود هللا تعالى 

قول قائلون زاد عمر في كتاب هللا عز و جل ما ليس أال إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد رجم ورجمنا بعده ولوال أن ي
منه لكتبته في ناحية من المصحف شھد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وقال ھشيم مرة وعبد الرحمن بن عوف وفالن وفالن 
ال أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد رجم ورجمنا من بعده أال وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدج

 وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا  إسناده ضعيف 

{ حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھشيم أنبأنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي هللا عنه  وافقت ربي في ثالث قلت يا  -  157
وقلت يا رسول هللا إن نساءك } قام إبراھيم مصلى واتخذوا من م{ فنزلت } من مقام إبراھيم مصلى { اتخذنا } رسول هللا لو 

يدخل عليھن البر والفاجر فلو أمرتھن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمع على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نساؤه في 
 الشيخين  قال فنزلت كذلك  إسناده صحيح على شرط} عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن { الغيرة فقلت لھن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن معمر عن الزھري عن عروة بن الزبير عن المسور بن  -  158
مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  سمعت ھشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيھا حروفا لم يكن 

أقرأنيھا قال فأردت أن أساوره وأنا في الصالة فلما فرغ قلت من أقرأك ھذه القراءة قال رسول نبي هللا صلى هللا عليه و سلم 
هللا صلى هللا عليه و سلم قلت كذبت وهللا ما ھكذا أقرأك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأخذت بيده أقوده فانطلقت به إلى 
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قرأتني سورة الفرقان وإني سمعت ھذا يقرأ فيھا حروفا لم تكن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت يا رسول هللا إنك أ
أقرأتنيھا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اقرأ يا ھشام فقرأ كما كان قرأ فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھكذا أنزلت 

إن القرآن نزل على سبعة أحرف  إسناده ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت فقال ھكذا أنزلت ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عمرو بن الھيثم ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر قال  لقد  -  159
 ه رجال الصحيح رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يلتوي ما يجد ما يمأل به بطنه من الدقل  إسناده حسن رجال

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال عمر  وافقت ربي عز و جل في ثالث أو وافقني  - 160
} واتخذوا من مقام إبراھيم مصلى { اتخذت المقام مصلى قال فأنزل هللا عز و جل } رسول هللا لو { ربي في ثالث قال قلت يا 

مھات المؤمنين فإنه يدخل عليك البر والفاجر فأنزلت آية الحجاب قال وبلغني عن أمھات المؤمنين شيء وقلت لو حجبت عن أ
فاستقريتھن أقول لھن لتكفن عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أو ليبدلنه هللا بكن أزواجا خيرا منكن مسلمات حتى أتيت على 

 صلى هللا عليه و سلم ما يعظ نساءه حتى تعظھن فكففت فأنزل هللا عز إحدى أمھات المؤمنين فقالت يا عمر أما في رسول هللا
 اآلية  إسناده صحيح على شرط الشيخين } عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات { و جل 

ر حدثه عن عكرمة مولى بن عباس قال حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي أن يحيى بن أبي كثي -  161
سمعت بن عباس يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو بالعقيق 
يقول  أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في ھذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال الوليد يعني ذا الحليفة  إسناده صحيح 

 ط الشيخين على شر

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري سمع مالك بن أوس بن الحدثان سمع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  - 162
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقال سفيان مرة سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  الذھب بالورق ربا إال 

ربا إال ھاء وھاء والشعير بالشعير ربا إال ھاء وھاء والتمر بالتمر ربا إال ھاء وھاء  إسناده صحيح على ھاء وھاء والبر بالبر 
 شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري سمع أبا عبيد قال شھدت العيد مع عمر فبدأ بالصالة قبل الخطبة وقال   - 163
سلم نھى عن صيام ھذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وأما يوم األضحى فكلوا إن رسول هللا صلى هللا عليه و 

 من لحم نسككم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن بن عباس عن عمر قال قال  - 164
ه و سلم  ال تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه السالم فإنما أنا عبد فقولوا عبده رسول هللا صلى هللا علي

 ورسوله  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن عمر أنه  سأل النبي صلى هللا عليه و سلم  -  165
 ب قال يتوضأ وينام إن شاء وقال سفيان مرة ليتوضأ ولينم  إسناده صحيح على شرط الشيخين أينام أحدنا وھو جن

حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه  أن عمر حمل على فرس في سبيل هللا عز و جل  - 166
م عنه فقال اتركھا توافك أو تلقھا جميعا وقال مرتين فرآھا أو بعض نتاجھا يباع فأراد شراءه فسأل النبي صلى هللا عليه و سل

 فنھاه وقال ال تشتره وال تعد في صدقتك  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد هللا عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة يحدث عن عمر رضي هللا  - 167
ن مرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينھما ينفيان الفقر عنه يبلغ به النبي وقال سفيا

 والذنوب كما ينفي الكير الخبث  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيدهللا 
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مة بن وقاص قال سمعت عمر حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن يحيى عن محمد بن إبراھيم التيمي عن علق - 168
رضي هللا عنه يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  إنما األعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت ھجرته 
إلى هللا عز و جل فھجرته إلى ما ھاجر إليه ومن كانت ھجرته لدنيا يصيبھا أو امرأة ينكحھا فھجرته إلى ما ھاجر إليه  إسناده 

 على شرط الشيخين  صحيح

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد  كنت رجال نصرانيا  - 169
فاسلمت فأھللت بالحج والعمرة فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أھل بھما فقاال لھذا أضل من بعير أھله فكأنما 

متھما جبل فقدمت على عمر رضي هللا عنه فأخبرته فأقبل عليھما فالمھما وأقبل علي فقال ھديت لسنة النبي حمل علي بكل
صلى هللا عليه و سلم ھديت لسنة نبيك صلى هللا عليه و سلم قال عبدة قال أبو وائل كثيرا ما ذھبت أنا ومسروق إلى الصبي 

 غير الصبي بن معبد نسأله عنه  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس  ذكر لعمر رضي هللا عنه أن سمرة وقال  - 170
مرة بلغ عمر أن سمرة باع خمرا قال قاتل هللا سمرة إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال لعن هللا اليھود حرمت عليھم 

 ا  إسناده صحيح على شرط الشيخين الشحوم فجملوھا فباعوھ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزھري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن  -  171
رسوله صلى هللا عليه و سلم مما لم يوجف } أفاء هللا على { الخطاب رضي هللا عنه قال  كانت أموال بني النضير مما 

يل وال ركاب فكانت لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم خالصة وكان ينفق على أھله منھا نفقة سنة وقال مرة المسلمون عليه بخ
 قوت سنة وما بقي جعله في الكراع والسالح عدة في سبيل هللا عز و جل  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ك بن أوس قال سمعت عمر رضي هللا عنه يقول حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن الزھري عن مال - 172
به أعلمتم أن رسول هللا صلى هللا } تقوم السماء واألرض { لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد  نشدتكم با الذي 

 عليه و سلم قال إنا ال نورث ما تركنا صدقة قالوا اللھم نعم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

 حدثني أبي ثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا حدثنا عبد هللا - 173
 صلى هللا عليه و سلم قال  الولد للفراش  صحيح لغيره وھذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي يزيد المكي والد عبيدهللا 

أنبأنا بن جريج عن بن أبي عمار عن عبد هللا بن بأبيه عن يعلى بن أمية قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بن إدريس  - 174
وقد } ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا { سألت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قلت 

لى هللا عليه و سلم عن ذلك فقال صدقة أمن هللا الناس فقال لي عمر رضي هللا عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول هللا ص
 تصدق هللا بھا عليكم فاقبلوا صدقته  إسناده صحيح على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراھيم عن علقمة قال  جاء رجل إلى عمر رضي هللا عنه  - 175
يس بن مروان أنه أتى عمر رضي هللا عنه فقال جئت يا أمير وھو بعرفة قال معاوية وحدثنا األعمش عن خيثمة عن ق

المؤمنين من الكوفة وتركت بھا رجال يملي المصاحف عن ظھر قلبه فغضب وانتفخ حتى كاد يمأل ما بين شعبتي الرجل فقال 
ثم قال ويحك  ومن ھو ويحك قال عبد هللا بن مسعود فما زال يطفأ ويسرى عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليھا

وهللا ما أعلمه بقي من الناس أحد ھو أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال يزال يسمر عند 
أبي بكر رضي هللا عنه الليلة كذاك في األمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول هللا صلى هللا 

نا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يستمع قراءته فلما كدنا أن عليه و سلم وخرج
نعرفه قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم عبد قال ثم جلس 

م يقول له سل تعطه سل تعطه قال عمر رضي هللا عنه قلت وهللا ألغدون الرجل يدعو فجعل رسول هللا صلى هللا عليه و سل
إليه فألبشرنه قال فغدوت إليه ألبشره فوجدت أبا بكر رضي هللا عنه قد سبقني إليه فبشره وال وهللا ما سبقته إلى خير قط إال 

 وسبقني إليه  إسناداه صحيحان واألول على شرط الشيخين 
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ل حدثني أبي قال ثنا أبو معاوية قال حدثنا األعمش عن إبراھيم عن عابس بن ربيعة قال  رأيت عمر حدثنا عبد هللا قا - 176
رضي هللا عنه يقبل الحجر ويقول إني ألقبلك وأعلم أنك حجر ولوال أني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقبلك لم أقبلك  

 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

قال حدثني أبي قال ثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطب عمر الناس بالجابية حدثنا عبد هللا  - 177
فقال  إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قام في مثل مقامي ھذا فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم ثم 

يھا ويشھد على الشھادة قبل أن يستشھد فمن أحب منكم أن ينال يجيء قوم يحلف أحدھم على اليمين قبل أن يستحلف عل
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وھو من اإلثنين أبعد وال يخلون رجل بامرأة فإن ثالثھما الشيطان ومن 

 كان منكم تسره حسنة وتسوءه سيئة فھو مؤمن  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

بد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراھيم عن علقمة عن عمر رضي هللا عنه قال  كان رسول حدثنا ع - 178
هللا صلى هللا عليه و سلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في األمر من أمر المسلمين وأنا معه  إسناده صحيح على شرط 

 الشيخين 

يل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماع - 179
طلحة قال قال عمر رضي هللا عنه  ما سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكاللة حتى طعن 

شرط مسلم رجاله ثقات رجال  بأصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء  إسناده صحيح على
 الشيخين غير معدان بن أبي طلحة فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى ثنا شعبة ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عمر عن عمر رضي هللا عنھما عن  - 180
 حيح على شرط الشيخين النبي صلى هللا عليه و سلم قال  الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه  إسناده ص

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن عبد الملك ثنا عبد هللا مولى أسماء قال  أرسلتني أسماء إلى بن عمر أنه بلغھا  - 181
أنك تحرم أشياء ثالثة العلم في الثوب وميثرة األرجوان وصوم رجب كله فقال أما ما ذكرت من صوم رجب فكيف بمن 

ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر رضي هللا عنه يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصوم األبد وأما 
 يقول من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة  إسناده صحيح على شرط مسلم 

ت عن أنس قال كنا مع عمر بين حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد وأنا سألته ثنا سليمان بن المغيرة ثنا ثاب -  182
مكة والمدينة فتراءينا الھالل وكنت حديد البصر فرأيته فجعلت أقول لعمر أما تراه قال سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أخذ 
يحدثنا عن أھل بدر قال  إن كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليرينا مصارعھم باألمس يقول ھذا مصرع فالن غدا إن شاء 

 تعالى وھذا مصرع فالن غدا إن شاء هللا تعالى قال فجعلوا يصرعون عليھا قال قلت والذي بعثك بالحق ما أخطئوا تيك هللا
كانوا يصرعون عليھا ثم أمر بھم فطرحوا في بئر فانطلق إليھم فقال يا فالن يا فالن ھل وجدتم ما وعدكم هللا حقا فإني وجدت 

ول هللا أتكلم قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منھم ولكن ال يستطيعون أن يجيبوا  ما وعدني هللا حقا قال عمر يا رس
 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى ثنا حسين المعلم ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال فلما رجع عمرو جاء بنو  - 183
والء أختھم إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال  أقضي بينكم بما سمعت من رسول هللا معمر بن حبيب يخاصمونه في 

 صلى هللا عليه و سلم يقول ما أحرز الولد والوالد فھو لعصبته من كان فقضى لنا به  إسناده حسن 

 بن بريدة عن يحيى بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال قرأت على يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث حدثني عبد هللا - 184
يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قاال  لقينا عبد هللا بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فقال إذا رجعتم إليھم فقولوا إن 
بن عمر منكم بريء وأنتم منه براء ثالث مرار ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنھم بينا ھم جلوس أو قعود 

} بعضھم إلى بعض{ النبي صلى هللا عليه و سلم جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض فنظر القوم  عند
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ما نعرف ھذا وما ھذا بصاحب سفر ثم قال يا رسول هللا آتيك قال نعم فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه فقال 
وأن محمدا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال فما ما اإلسالم قال شھادة أن ال إله إال هللا 

اإليمان قال أن تؤمن با ومالئكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله قال فما اإلحسان قال أن تعمل  كأنك تراه 
ا بأعلم من السائل قال فما أشراطھا قال إذا العراة الحفاة العالة فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فمتى الساعة قال ما المسئول عنھ

رعاء الشاء تطاولوا في البنيان وولدت اإلماء رباتھن قال ثم قال قال علي الرجل فطلبوه فلم يروا شيئا فمكث يومين أو ثالثة 
جبريل جاءكم يعلمكم دينكم قال وسأله ثم قال يا بن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا قال هللا ورسوله أعلم قال ذاك 

رجل من جھينة أو مزينة فقال يا رسول هللا فيما نعمل أفي شيء قد خال أو مضى أو في شيء يستأنف اآلن قال في شيء قد 
خال أو مضى فقال رجل أو بعض القوم يا رسول هللا فيما نعمل قال أھل الجنة ييسرون لعمل أھل الجنة وأھل النار ييسرون 

 ل أھل النار قال يحيى قال ھو ھكذا يعني كما قرأت علي  إسناده صحيح على شرط الشيخين لعم

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة حدثني سلمة بن كھيل قال سمعت أبا الحكم قال  سألت بن عباس رضي  -  185
م عن نبيذ الجر والدباء وقال من سره أن يحرم ما حرم هللا عنه عن نبيذ الجر والدباء فقال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سل

هللا تعالى ورسوله فليحرم النبيذ قال وسألت بن الزبير فقال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الدباء والجر قال وسألت 
دثني أخي عن أبي بن عمر رضي هللا عنه فحدث عن عمر أن النبي صلى هللا عليه و سلم نھى عن الدباء والمزفت قال وح

سعيد أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عن الجر والدباء والمزفت والبسر والتمر  إسناده صحيح على شرط مسلم 
 رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم فمن رجال مسلم 

الم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد أنا سألته ثنا ھشام ثنا قتادة عن س - 186
طلحة أن عمر رضي هللا عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي هللا صلى هللا عليه و سلم وذكر أبا بكر رضي هللا عنه وقال  إني قد 
 رأيت كأن ديكا قد نقرني نقرتين وال أراه إال لحضور أجلي وإن أقواما يأمروني أن أستخلف وإن هللا لم يكن ليضيع دينه وال

خالفته والذي بعث به نبيه صلى هللا عليه و سلم فإن عجل بي أمر فالخالفة شورى بين ھؤالء الستة الذين توفي رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم وھو عنھم راض وإني قد علمت أن قوما سيطعنون في ھذا األمر أنا ضربتھم بيدي ھذه على اإلسالم 

لضالل وإني ال أدع بعدي شيئا أھم إلي من الكاللة وما أغلظ لي رسول هللا صلى هللا عليه فإن فعلوا فأولئك أعداء هللا الكفرة ا
و سلم في شيء منذ صاحبته ما أغلظ لي في الكاللة وما راجعته في شيء ما راجعته في الكاللة حتى طعن بأصبعه في 

قضي فيھا قضية يقضي بھا من يقرأ القرآن صدري وقال يا عمر أال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء فإن أعش أ
ومن ال يقرأ القرآن ثم قال اللھم إني أشھدك على أمراء األمصار فإنما بعثتھم ليعلموا الناس دينھم وسنة نبيھم صلى هللا عليه و 

شجرتين ال أراھما سلم ويقسموا فيھم فيأھم ويعدلوا عليھم ويرفعوا إلى ما أشكل عليھم من أمرھم أيھا الناس إنكم تأكلون من 
إال خبيثتين لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا وجد ريحھما من الرجل في المسجد أمر به فأخذ بيده فأخرج إلى 

 البقيع ومن أكلھما فليمتھما طبخا  إسناده صحيح على شرط مسلم 

عن جابر بن عبد هللا قال سمعت عمر بن الخطاب  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن نمير عن مجاھد عن عامر -  187
رضي هللا عنه يقول لطلحة بن عبيد هللا  ما لي أراك قد شعثت واغبررت منذ توفي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لعلك 

لم يقول ساءك يا طلحة إمارة بن عمك قال معاذ هللا إني ألحذركم أن ال أفعل ذلك إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و س
إني ألعلم كلمة ال يقولھا أحد عند حضرة الموت إال وجد روحه لھا روحا حين تخرج من جسده وكانت له نورا يوم القيامة فلم 
أسأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عنھا ولم يخبرني بھا فذلك الذي دخلني قال عمر رضي هللا عنه فأنا أعلمھا قال فلله 

 كلمة التي قالھا لعمه ال إله إال هللا قال طلحة صدقت  صحيح بطرقه الحمد فما ھي قال ھي ال

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا جعفر بن عون أنبأنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شھاب قال  جاء رجل  - 188
نا معشر اليھود نزلت التخذنا ذلك من اليھود إلى عمر رضي هللا عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علي

قال فقال عمر رضي هللا عنه } اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي { اليوم عيدا قال وأي آية ھي قال قوله عز و جل 
 صلى وهللا إني ألعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم والساعة التي نزلت فيھا نزلت على رسول هللا

 هللا عليه و سلم عشية عرفة في يوم الجمعة  إسناده صحيح على شرط الشيخين 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحرث بن عياش بن أبي ربيعة رضي هللا عنھم عن  - 189
رجال بسھم فقتله وليس له وارث إال خال حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سھل بن حنيف أن رجال رمى 

فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر رضي هللا عنه فكتب أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  هللا ورسوله مولى من 
 ال مولى له والخال وارث من ال وارث له  إسناده حسن 

يعفور العبدي قال سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي  -  190
عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال له يا عمر إنك رجل قوي ال تزاحم على الحجر فتؤذى 

 مكة الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإال فاستقبله فھلل وكبر  حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشيخ ب

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا كھمس عن بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن بن عمر رضي هللا عنه  أن جبريل  -  191
عليه السالم قال للنبي صلى هللا عليه و سلم ما اإليمان قال أن تؤمن با ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خيره 

السالم صدقت قال فتعجبنا منه يسأله ويصدقه قال فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ذاك جبريل أتاكم  وشره فقال له جبريل عليه
 يعلمكم معالم دينكم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عروة عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول  - 192
صلى هللا عليه و سلم  إذا أقبل الليل وقال مرة جاء الليل من ھھنا وذھب النھار من ھھنا فقد أفطر الصائم يعني المشرق هللا 

 والمغرب  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

يلى قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا إسرائيل بن يونس عن عبد األعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ل -  193
كنت مع عمر رضي هللا عنه فأتاه رجل فقال إني رأيت الھالل ھالل شوال فقال عمر رضي هللا عنه يا أيھا الناس أفطروا ثم 
قام إلى عس فيه ماء فتوضأ ومسح على خفيه فقال الرجل وهللا يا أمير المؤمنين ما أتيتك إال ألسألك عن ھذا أفرأيت غيرك 

خير األمة رأيت أبا القاسم صلى هللا عليه و سلم فعل مثل الذي فعلت وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فعله فقال نعم خيرا مني و
  فأدخل يده من تحت الجبة ثم صلى عمر المغرب  إسناده ضعيف 

طاب حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جابر بن عبد هللا أن عمر بن الخ -  194
رضي هللا عنه  قال إن نبي هللا صلى هللا عليه و سلم لم يحرم الضب ولكن قذره وقال غير محمد عن سليمان اليشكري  

 صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان فقد أخرج له الترمذي وابن ماجة 

بيد هللا عن سالم عن عبد هللا بن عمر رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن ع -  195
عنھما عن النبي صلى هللا عليه و سلم  أنه استأذنه في العمرة فأذن له فقال يا أخي ال تنسنا من دعائك وقال بعد في المدينة يا 

 أخي أشركنا في دعائك فقال عمر ما أحب أن لي بھا ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة عن عاصم بن عبيد هللا عن سالم عن  - 196
بن عمر عن عمر رضي هللا عنھما  أنه قال للنبي صلى هللا عليه و سلم أرأيت ما نعمل فيه أقد فرغ منه أو في شيء مبتدأ أو 

عمر أال نتكل فقال اعمل يا بن الخطاب فكل ميسر أما من كان من أھل السعادة فيعمل  أمر مبتدع قال فيما قد فرغ منه فقال
 للسعادة وأما أھل الشقاء فيعمل للشقاء  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيدهللا 

هللا بن عباس حدثني عبد  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھشيم ثنا الزھري عن عبيد هللا بن عتبة بن مسعود أخبرني عبد -  197
الرحمن بن عوف  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه خطب الناس فسمعه يقول أال وإن أناسا يقولون ما بال الرجم في كتاب 
هللا الجلد وقد رجم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ورجمنا بعده ولوال أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر رضي هللا 

 ي كتاب هللا ما ليس منه ألثبتھا كما نزلت  إسناده صحيح على شرط الشيخين عنه زاد ف
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت يزيد بن حمير يحدث عن حبيب بن عبيد عن جبير  -  198
 فصلى ركعتين فقلت له أتصلي بن نفير عن بن السمط  أنه أتى أرضا يقال لھا دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميال

ركعتين فقال رأيت عمر بن الخطاب بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألته فقال إنما أفعل كما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و 
 سلم أو قال فعل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده صحيح على شرط مسلم 

د الرحمن بن مھدي مالك عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا عن بن عمر قال أبو عبد الرحمن قال أبي قرأت على عب - 199
رضي هللا عنه قال  دخل رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي هللا 

ء فما زدت على أن توضأت عنه يخطب الناس فقال عمر أية ساعة ھذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت الندا
فقال عمر رضي هللا عنه والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يأمر بالغسل  إسناده صحيح على 

 شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب  - 200
عنه قال  كان المشركون ال يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفھم النبي صلى هللا عليه و سلم  رضي هللا

 فأفاض قبل أن تطلع الشمس  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

قول أخبرني حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا بن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد هللا ي -  201
عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ألخرجن اليھود والنصارى من جزيرة 

 العرب حتى ال أدع إال مسلما  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم 

عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه  أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا  - 202
بينا ھو قائم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم فناداه عمر رضي هللا عنه أية ساعة ھذه 

توضأت فقال عمر رضي هللا عنه الوضوء أيضا  فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أھلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن
وقد علمتم وفي موضع آخر وقد علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يأمر بالغسل  إسناده صحيح على شرط 

 الشيخين 

حدثني عبد حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا عكرمة يعني بن عمار حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال  - 203
هللا بن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم 
فقالوا فالن شھيد فالن شھيد حتى مروا على رجل فقالوا فالن شھيد فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كال إني رأيته في 

عباءة ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا بن الخطاب اذھب فناد في الناس أنه ال يدخل الجنة إال  النار في بردة غلھا أو
المؤمنون قال فخرجت فناديت أال إنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون  إسناده حسن رجاله رجال الشيخين غير عكرمة بن عمار 

 وسماك الحنفي فمن رجال مسلم 

حدثني أبي ثنا عبد هللا بن يزيد حدثنا داود يعني بن أبي الفرات حدثني عبد هللا بن يزيد عن أبي األسود  حدثنا عبد هللا - 204
الديلي قال  أتيت المدينة وقد وقع بھا مرض فھم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فمرت به 

وجبت ثم مر بأخرى فأثنى على صاحبھا خير فقال وجبت ثم مر جنازة فأثنى على صاحبھا خير فقال عمر رضي هللا عنه 
بالثالثة فأثنى على صاحبھا شر فقال عمر رضي هللا عنه وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول هللا 

ثالثة فقلنا أو اثنان قال أو اثنان ثم  صلى هللا عليه و سلم أيما مسلم شھد له أربعة بخير أدخله هللا الجنة قال قلنا أو ثالثة قال أو
 لم نسأله عن الواحد  إسناده صحيح على شرط البخاري 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة أخبرني بكر بن عمرو أنه سمع عبد هللا بن ھبيرة يقول أنه سمع  - 205
ه يقول أنه سمع نبي هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  لو أنكم أبا تميم الجيشاني يقول سمع عمر بن الخطاب رضي هللا عن

تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا  إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
 عبدهللا بن ھبيرة فمن رجال مسلم 



 
 

30 
 

سعيد بن أبي أيوب حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن حدثني -  206
الھذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي ھريرة عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن النبي 

هللا عليه و صلى هللا عليه و سلم قال  ال تجالسوا أھل القدر وال تفاتحوھم وقال أبو عبد الرحمن مرة سمعت رسول هللا صلى 
 سلم  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا شعبة عن يزيد بن خمير الھمداني عن بن عمر رضي هللا عنه قال  - 207
سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن بن السمط  أنه خرج مع عمر إلى ذي الحليفة فصلى ركعتين فسألته عن 

 ما أصنع كما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده صحيح على شرط مسلم ذلك فقال إن

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو نوح قراد أنبأنا عكرمة بن عمار ثنا سماك الحنفي أبو زميل حدثني بن عباس حدثني  - 208
 عليه و سلم إلى أصحابه وھم ثالث مائة ونيف عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى هللا

ونظر إلى المشركين فإذا ھم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى هللا عليه و سلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال اللھم 
األرض أبدا قال فما زال  أين ما وعدتني اللھم أنجز ما وعدتني اللھم إنك إن تھلك ھذه العصابة من أھل اإلسالم فال تعبد في

يستغيث ربه عز و جل ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي هللا عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال يا 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف { نبي هللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل هللا عز و جل 

فلما كان يومئذ والتقوا فھزم هللا عز و جل المشركين فقتل منھم سبعون رجال وأسر منھم سبعون رجال } الئكة مردفين من الم
فاستشار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبا بكر وعليا وعمر رضي هللا عنھم فقال أبو بكر رضي هللا عنه يا نبي هللا ھؤالء 

ى أن تأخذ منھم الفدية فيكون ما أخذنا منھم قوة لنا على الكفار وعسى هللا أن يھديھم بنو العم والعشيرة واإلخوان فإني أر
فيكونون لنا عضدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما ترى يا بن الخطاب قال قلت وهللا ما أرى ما رأى أبو بكر رضي 

ن عليا رضي هللا عنه من عقيل فيضرب عنقه وتمكن هللا عنه ولكني أرى أن تمكنني من فالن قريبا لعمر فأضرب عنقه وتمك
حمزة من فالن أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم هللا أنه ليست في قلوبنا ھوادة للمشركين ھؤالء صناديدھم وأئمتھم وقادتھم فھوى 

كان من الغد قال عمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما قال أبو بكر رضي هللا عنه ولم يھو ما قلت فأخذ منھم الفداء فلما أن 
رضي هللا عنه غدوت إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فإذا ھو قاعد وأبو بكر رضي هللا عنه وإذا ھما يبكيان فقلت يا رسول 
هللا أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما قال فقال النبي صلى هللا عليه و 

{ عرض علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من ھذه الشجرة لشجرة قريبة وأنزل هللا عز و جل  سلم الذي
من الفداء ثم } لوال كتاب من هللا سبق لمسكم فيما أخذتم { إلى قوله } ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في األرض 

بل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذھم الفداء فقتل منھم سبعون وفر أصحاب أحل لھم الغنائم فلما كان يوم أحد من العام المق
النبي صلى هللا عليه و سلم عن النبي صلى هللا عليه و سلم وكسرت رباعيته وھشمت البيضة على رأسه وسال الدم على 

 ء  إسناده حسن رجاله رجال الصحيح اآلية بأخذكم الفدا} أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليھا { وجھه وأنزل هللا تعالى 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو نوح ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  - 209
قال  كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في سفر قال فسألته عن شيء ثالث مرات فلم يرد علي قال فقلت لنفسي ثكلتك 

مك يا بن الخطاب نزرت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثالث مرات فلم يرد عليك قال فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن أ
يكون نزل في شيء قال فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر أين عمر قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء قال فقال النبي صلى هللا 

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك { أحب إلي من الدنيا وما فيھا  عليه و سلم نزلت علي البارحة سورة ھي
إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نوح عبدالرحمن بن غزوان فمن رجال }  وما تأخر 
 البخاري 

ن حكيم بن جبير عن موسى بن طلحة عن بن الحوتكية قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا المسعودي ع - 210
أتي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بطعام فدعا إليه رجال فقال إني صائم ثم قال وأي الصيام تصوم لوال كراھية أن أزيد أو 

لما جاء عمار قال أنقص لحدثتكم بحديث النبي صلى هللا عليه و سلم حين جاءه األعرابي باألرنب ولكن أرسلوا إلى عمار ف
أشاھد أنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم جاءه األعرابي باألرنب قال نعم فقال إني رأيت بھا دما فقال كلوھا قال إني 
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صائم قال وأي الصيام تصوم قال أول الشھر وآخره قال إن كنت صائما فصم الثالث عشرة واألربع عشرة والخمس عشرة  
 اد ضعيف حسن بشواھده وھذا إسن

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل حدثنا مجالد بن سعيد أخبرنا عامر عن مسروق بن األجدع قال   - 211
لقيت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال لي من أنت قلت مسروق بن األجدع فقال عمر رضي هللا عنه سمعت رسول هللا 

دع شيطان ولكنك مسروق بن عبد الرحمن قال عامر فرأيته في الديوان مكتوبا مسروق بن صلى هللا عليه و سلم يقول األج
 عبد الرحمن فقلت ما ھذا فقال ھكذا سماني عمر رضي هللا عنه  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا بن لھيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزھري عن محرر بن أبي  -  212
ة عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم نھى عن العزل عن الحرة إال بإذنھا  ھرير

 إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال ثنا ھشام يعني بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال  -  213
ى ھذا العام المقبل ال يفتح للناس قرية إال قسمتھا بينھم كما قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سمعت عمر يقول  لئن عشت إل

 سلم خيبر  حديث صحيح وھذا إسناد حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبد هللا الزبيري ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس عن عمر  - 214
النبي صلى هللا عليه و سلم في غزاة فحلفت ال وأبي فھتف بي رجل من خلفي فقال ال تحلفوا  رضي هللا عنه قال  كنت مع

 بآبائكم فإذا ھو النبي صلى هللا عليه و سلم  صحيح لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي هللا عنه قال  لئن  - 215
إن شاء هللا ألخرجن اليھود والنصارى من جزيرة العرب  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين عشت 

 غير أبي الزبير 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أبو داود ثنا شريك عن عاصم بن عبيد هللا عن أبيه عن عمر رضي هللا  - 216
 هللا عليه و سلم يمسح على الخفين  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف شريك  عنه قال  رأيت رسول هللا صلى

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أبو داود ثنا سالم يعني أبا األحوص عن سماك بن حرب عن سيار بن  -  217
ه و سلم بنى ھذا المسجد ونحن معه المعرور قال سمعت عمر رضي هللا عنه يخطب وھو يقول  إن رسول هللا صلى هللا علي

المھاجرون واألنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظھر أخيه ورأى قوما يصلون في الطريق فقال صلوا في 
 المسجد  صحيح 

مع  حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال قرأت على يحيى بن سعيد زھير قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه  حج -  218
عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فأتاه أشراف أھل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين إنا أصبنا رقيقا ودواب فخذ من أموالنا صدقة 

 تطھرنا بھا وتكون لنا زكاة فقال ھذا شيء لم يفعله اللذان كانا من قبلي ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين  صحيح 

ثنا روح ومؤمل قاال ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا أن عمر بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي  -  219
الخطاب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  لئن عشت ألخرجن اليھود والنصارى من جزيرة العرب 

 حتى ال أترك فيھا إال مسلما  إسناده صحيح على شرط مسلم 

 حدثني أبي ثنا عتاب بن زياد ثنا عبد هللا يعني بن المبارك أنا يونس عن الزھري عن السائب بن يزيد حدثنا عبد هللا - 220
وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال عبد هللا وقد بلغ به أبي إلى 

ورده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين صالة الفجر إلى الظھر فكأنما  النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من فاته شيء من
 قرأه من ليلته  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد فقد روى له ابن ماجة وھو ثقة 
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زميل حدثني بن عباس حدثني حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو نوح قراد حدثنا عكرمة بن عمار ثنا سماك الحنفي أبو  -  221
عمر قال لما كان يوم بدر قال  نظر النبي صلى هللا عليه و سلم إلى أصحابه وھم ثالث مائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا 

جز ھم ألف وزيادة فاستقبل النبي صلى هللا عليه و سلم القبلة ثم مد يده وعليه رداؤه وإزاره ثم قال اللھم أين ما وعدتني اللھم أن
ما وعدتني اللھم إن تھلك ھذه العصابة من أھل اإلسالم فال تعبد في األرض أبدا قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط 
رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي هللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك 

فلما كان يومئذ والتقوا فھزم هللا } ثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من المالئكة مردفين إذ تستغي{ وأنزل هللا تعالى 
المشركين فقتل منھم سبعون رجال وأسر منھم سبعون رجال فاستشار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبا بكر وعليا وعمر 

فأنا أرى ان تأخذ منھم الفداء فيكون ما أخذنا منھم قوة لنا على فقال أبو بكر يا نبي هللا ھؤالء بنو العم والعشيرة واإلخوان 
الكفار وعسى هللا عز و جل أن يھديھم فيكونون لنا عضد فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما ترى يا بن الخطاب فقال 

كن عليا من عقيل فيضرب قلت وهللا ما أرى ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فالن قريب لعمر فأضرب عنقه وتم
عنقه وتمكن حمزة من فالن أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم هللا أنه ليس في قلوبنا ھوادة للمشركين ھؤالء صناديدھم وأئمتھم 
وقادتھم فھوي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما قال أبو بكر ولم يھو ما قلت فأخذ منھم الفداء فلما كان من الغد قال عمر 

عنه غدوت إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فإذا ھو قاعد وأبو بكر وإذا ھما يبكيان فقلت يا رسول هللا أخبرني ماذا رضي هللا 
يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم الذي عرض 

ما كان لنبي أن يكون { كم أدنى من ھذه الشجرة لشجرة قريبة وأنزل هللا تعالى على أصحابك من الفداء ولقد عرض علي عذاب
من الفداء ثم أحل لھم الغنائم فلما كان يوم أحد من العام } لمسكم فيما أخذتم { إلى قوله } له أسرى حتى يثخن في األرض 

حاب النبي صلى هللا عليه و سلم عن النبي صلى المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذھم الفداء فقتل منھم سبعون وفر أص
إلى } أو لما أصابتكم مصيبة { هللا عليه و سلم وكسرت رباعيته وھشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجھه فأنزل هللا 

 بأخذكم الفداء  إسناده حسن رجاله رجال الصحيح } إن هللا على كل شيء قدير { قوله 

ني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن أبي ثور عن بن عباس حدثنا عبد هللا حدث -  222
رضي هللا عنھما قال  لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى هللا 

حتى حج عمر رضي هللا عنه وحججت معه فلما كنا } صغت قلوبكما إن تتوبا إلى هللا فقد { عليه و سلم اللتين قال هللا تعالى 
ببعض الطريق عدل عمر رضي هللا عنه وعدلت معه باإلداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين 

فقال عمر } فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إلى هللا { من المرأتان من أزواج النبي صلى هللا عليه و سلم اللتان قال هللا تعالى 
رضي هللا عنه وا عجبا لك يا بن عباس قال الزھري كره وهللا ما سأله عنه ولم يكتمه عنه قال ھي حفصة وعائشة قال ثم أخذ 
يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبھم نساؤھم فطفق نساؤنا يتعلمن من 

ھم قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي قال فتغضبت يوما على امرأتي فإذا ھي تراجعني فأنكرت أن تراجعني نسائ
فقالت ما تنكر أن أراجعك فوهللا إن أزواج النبي صلى هللا عليه و سلم ليراجعنه وتھجره إحداھن اليوم إلى الليل قال فانطلقت 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم قالت نعم قلت وتھجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسو
قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب هللا عليھا لغضب رسوله فإذا ھي قد ھلكت ال تراجعي 

وأحب إلى رسول هللا منك يريد عائشة رسول هللا وال تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك وال يغرنك إن كانت جارتك ھي أوسم 
رضي هللا عنھا قال وكان لي جار من األنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فينزل يوما وأنزل 
 يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوما ثم أتاني

عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم قلت وماذا أجاءت غسان قال ال بل أعظم من ذلك وأطول 
طلق الرسول نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن ھذا كائنا حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت 

ى هللا عليه و سلم فقالت ال أدري ھو ھذا معتزل في ھذه المشربة فدخلت على حفصة وھي تبكي فقلت أطلقكن رسول هللا صل
فأتيت غالما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل الغالم ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا 

خل الغالم ثم خرج علي فقال عنده رھط جلوس يبكي بعضھم فجلست قليال ثم غلبني ما أجد فأتيت الغالم فقلت استأذن لعمر فد
قد ذكرتك له فصمت فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد فأتيت الغالم فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد 
ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فإذا الغالم يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
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متكئ على رمل حصير ح وحدثنا يعقوب في حديث صالح قال رمال حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول فإذا ھو 
هللا نساءك فرفع رأسه إلي وقال ال فقلت هللا أكبر لو رأيتنا يا رسول هللا وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة 

لمن من نسائھم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا ھي تراجعني فأنكرت أن تراجعني وجدنا قوما تغلبھم نساؤھم فطفق نساؤنا يتع
فقالت ما تنكر أن أراجعك فوهللا إن أزواج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليراجعنه وتھجره إحداھن اليوم إلى الليل فقلت قد 

فإذا ھي قد ھلكت فتبسم رسول هللا صلى  خاب من فعل ذلك منھن وخسر أفتأمن إحداھن أن يغضب هللا عليھا لغضب رسوله
هللا عليه و سلم فقلت يا رسول هللا فدخلت على حفصة فقلت ال يغرك إن كانت جارتك ھي أوسم وأحب إلى رسول هللا صلى 
ا هللا عليه و سلم منك فتبسم أخرى فقلت استأنس يا رسول هللا قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوهللا ما رأيت فيه شيئ

يرد البصر إال أھبة ثالثة فقلت ادع يا رسول هللا أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وھم ال يعبدون هللا فاستوى 
جالسا ثم قال أفي شك أنت يا بن الخطاب أولئك قوم عجلت لھم طيباتھم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول هللا وكان 

 من شدة موجدته عليھن حتى عاتبه هللا عز و جل  إسناده صحيح على شرط الشيخين  أقسم أن ال يدخل عليھن شھرا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم قال أملى علي يونس بن يزيد األيلي عن بن شھاب  - 223
 عنه يقول  كان إذا نزل على عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارىء سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الوحي يسمع عند وجھه دوي كدوي النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال اللھم 
زدنا وال تنقصنا وأكرمنا وال تھنا وأعطنا وال تحرمنا وآثرنا وال تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا ثم قال لقد أنزلت علي عشر 

 حتى ختم العشر  إسناده ضعيف } قد أفلح المؤمنون { آيات من أقامھن دخل الجنة ثم قرأ علينا 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزھري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شھد  - 224
ذان وال إقامة ثم خطب فقال  يا أيھا الناس إن رسول هللا العيد مع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فصلى قبل أن يخطب بال أ

صلى هللا عليه و سلم نھى عن صيام ھذين اليومين أما أحدھما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم وأما اآلخر فيوم تأكلون فيه 
 من نسككم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

محمد بن إسحاق ثنا الزھري عن سعيد عن سعد بن أبي عبيد مولى حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن  -  225
عبد الرحمن بن أزھر قال  شھدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فذكر الحديث  إسناده حسن رجاله ثقات رجال 

 الشيخين غير محمد بن إسحاق 

ن نافع عن بن عمر  أن عمر رضي هللا عنه قبل حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا عبد هللا بن عمر ع - 226
الحجر ثم قال قد علمت أنك حجر ولوال أني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قبلك ما قبلتك  صحيح لغيره وھذا إسناد 

 ضعيف لضعف عبدهللا بن عمر العمري 

ال كان نصرانيا يقال له الصبي بن معبد أسلم حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھشيم أخبرني سيار عن أبي وائل  أن رج -  227
فأراد الجھاد فقيل له ابدأ بالحج فأتى األشعري فأمره أن يھل بالحج والعمرة جميعا ففعل فبينما ھو يلبي إذ مر يزيد بن 

عمر  صوحان وسلمان بن ربيعة فقال أحدھما لصاحبه لھذا أضل من بعير أھله فسمعھا الصبي فكبر ذلك عليه فلما قدم أتى
فذكر ذلك له فقال له عمر رضي هللا عنه ھديت لسنة نبيك قال وسمعته مرة أخرى يقول وفقت لسنة نبيك  إسناده صحيح 

 رجاله ثقات رجال الشيخين غير الصبي بن معبد فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي 

عن علقمة عن عمر رضي هللا عنه قال  كان رسول حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراھيم  - 228
هللا صلى هللا عليه و سلم يسمر عند أبي بكر رضي هللا عنه الليلة كذاك في األمر من أمر المسلمين وأنا معه  إسناده صحيح 

 على شرط الشيخين 

قال  رأيت األصيلع يعني عمر حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا عاصم األحول عن عبد هللا بن سرجس  -  229
رضي هللا عنه يقبل الحجر ويقول انى ألقبلك واعلم انك حجر ال تنفع وال تضر ولوال انى رأيت رسول هللا يقبلك لم أقبلك  

 إسناده صحيح على شرط مسلم 
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عمر رضي هللا عنه قلت  يا حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا عبد هللا بن نمير حدثنا عبيد هللا عن نافع عن بن عمر عن  - 230
 رسول هللا أيرقد أحدنا وھو جنب قال نعم إذا توضأ  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بن نمير أخبرنا ھشام عن أبيه عن عاصم عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال قال  -  231
 وأدبر النھار وغابت الشمس فقد أفطرت  إسناده صحيح على شرط الشيخين  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا أقبل الليل

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم بن سعد ثنا بن شھاب ح وحدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزھري  -  232
ب رضي هللا عنه بعسفان وكان عمر المعنى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة  ان نافع بن عبد الحرث لقي عمر بن الخطا

رضي هللا عنه استعمله على مكة فقال له عمر رضي هللا عنه من استخلفت على أھل الوادي قال استخلفت عليھم بن أبزي قال 
وما بن أبزي فقال رجل من موالينا فقال عمر رضي هللا عنه استخلفت عليھم مولى فقال انه قارئ لكتاب هللا عالم بالفرائض 

فقال عمر رضي هللا عنه أما ان نبيكم صلى هللا عليه و سلم قد قال ان هللا يرفع بھذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين   قاض
 إسناداه صحيحان 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن أبي البختري قال قال عمر  -  233
ابسط يدك حتى أبايعك فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  أنت أمين ھذه األمة فقال أبو  ألبي عبيدة بن الجراح

 عبيدة ما كنت ال تقدم بين يدي رجل امره رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان يؤمنا فأمنا حتى مات  إسناده ضعيف النقطاعه 

نبأنا سفيان عن األعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمان بن ربيعة عن عمر حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرازق أ -  234
رضي هللا عنه قال  قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قسمة فقلت يا رسول هللا لغير ھؤالء أحق منھم فقال النبي صلى هللا 

ح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال عليه و سلم انھم خيروني بين ان يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل  إسناده صحي
 الشيخين غير سلمان بن ربيعة فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنبأنا عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  ان عمر رضي هللا عنه سأل  - 235
 لصالة  صحيح لغيره النبي صلى هللا عليه و سلم ھل ينام أحدنا وھو جنب قال نعم ويتوضأ وضوءه ل

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر  ان عمر رضي هللا عنه سأل  -  236
 النبي مثله  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

بن عمر سعد بن مالك يمسح على حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا عبيد هللا بن عمر عن نافع قال  رأى  - 237
خفيه فقال بن عمر وإنكم لتفعلون ھذا فقال سعد نعم فاجتمعنا عند عمر رضي هللا عنه فقال سعد يا أمير المؤمنين أفت بن أخي 
في المسح على الخفين فقال عمر رضي هللا عنه كنا ونحن مع نبينا صلى هللا عليه و سلم نمسح على خفافنا فقال بن عمر 

 عنه وان جاء من الغائط والبول فقال عمر رضي هللا عنه نعم وان جاء من الغائط والبول قال نافع فكان بن عمر رضي هللا
بعد ذلك يمسح عليھما ما لم يخلعھما وما يوقت لذلك وقتا فحدثت به معمرا فقال حدثنيه أيوب عن نافع مثله  إسناداه صحيحان 

 على شرط الشيخين 

حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزھري أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال  صرفت عند  حدثنا عبد هللا -  238
طلحة بن عبيد هللا ورقا بذھب فقال انظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة قال فسمعھا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال ال 

هللا صلى هللا عليه و سلم يقول الذھب بالورق ربا اال ھاء وھاء   وهللا ال تفارقه حتى تستوفى منه صرفه فإني سمعت رسول
 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة قال  لما ارتد أھل  - 239
اتل الناس يا أبا بكر وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرت الردة في زمان أبي بكر رضي هللا عنه قال عمر كيف تق

ل ان أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله اال هللا فإذا قالوا ال إله اال هللا عصموا منى دماءھم وأموالھم اال بحقھا وحسابھم على هللا فقا
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الزكاة حق المال وهللا لو منعوني عناقا كانوا يؤدونھا إلى أبو بكر رضي هللا عنه وهللا ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة فإن 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لقاتلتھم عليھا قال عمر رضي هللا عنه فوهللا ما ھو اال ان رأيت ان هللا قد شرح صدر أبي بكر 

 رضي هللا عنه للقتال فعرفت انه الحق  صحيح 

لرازق أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال عمر رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد ا - 240
عنه  كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى هللا عليه و سلم فحلفت فقلت ال وأبي فنھرني رجل من خلفي وقال ال تحلفوا 

 اد ضعيف بآبائكم فالتفت فإذا أنا برسول هللا صلى هللا عليه و سلم  صحيح لغيره وھذا إسن

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرازق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي هللا عنه قال سمعني  -  241
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا أحلف بأبي فقال ان هللا ينھاكم ان تحلفوا بآبائكم قال عمر رضي هللا عنه  فوهللا ما حلفت 

  آثرا  إسناده صحيح على شرط الشيخين بھا بعد ذاكرا وال

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا خالد عن خالد عن أبي عثمان عن عمر رضي هللا عنه  ان رسول هللا  - 242
  صلى هللا عليه و سلم رخص في الحرير في أصبعين  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلف بن الوليد وھو ثقة

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا التيمي عن أبي عثمان رضي هللا عنه قال كنا مع عتبة بن فرقد فكتب  - 243
إليه عمر رضي هللا عنه بأشياء يحدثه عن النبي صلى هللا عليه و سلم فكان فيما كتب إليه ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

لدنيا اال من ليس له في اآلخرة منه شيء اال ھكذا وقال بأصبعيه السبابة والوسطى قال أبو عثمان قال  ال يلبس الحرير في ا
 فرأيت انھا زرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

عن عبد هللا بن بابية حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن بن جريج حدثني عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي عمار  - 244
إن خفتم أن { عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه  إقصار الناس الصالة اليوم وإنما قال هللا عز و جل 

فقد ذھب ذاك اليوم فقال عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال صدقة } يفتنكم الذين كفروا 
  بھا عليكم فاقبلوا صدقته  إسناده صحيح على شرط مسلم تصدق هللا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا بن جريج سمعت عبد الرحمن بن عبد هللا بن أبي عمار يحدث  فذكره   -  245
 إسناده صحيح على شرط مسلم 

دة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر رضي هللا عنه  ان حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي عروبة ثنا قتا - 246
آخر ما نزل من القرآن آية الربا وان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قبض ولم يفسرھا فدعوا الربا والريبة  حسن رجاله ثقات 

 رجال الشيخين 

عن بن عمر عن عمر عن النبي صلى هللا  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى ثنا شعبة ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب -  247
 عليه و سلم قال  الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد هللا أخبرني نافع عن بن عمر عن عمر رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا  - 248
 بكاء أھله عليه  إسناده صحيح على شرط الشيخين عليه و سلم قال  يعذب الميت ب

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن يحيى قال سمعت سعيد بن المسيب ان عمر رضي هللا عنه قال  إياكم ان تھلكوا  -  249
اله ثقات رجال عن آية الرجم ال نجد حدين في كتاب هللا فقد رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم قد رجم وقد رجمنا  صحيح رج

 الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى ثنا حميد عن أنس قال قال عمر رضي هللا عنه  وافقت ربي في ثالث ووافقني ربي  - 250
قلت يا رسول هللا } واتخذوا من مقام إبراھيم مصلى { في ثالث قلت يا رسول هللا لو اتخذت من مقام إبراھيم مصلى فأنزل هللا 
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دخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمھات المؤمنين بالحجاب فأنزل هللا آية الحجاب وبلغني معاتبة النبي عليه السالم انه ي
بعض نسائه قال فاستقريت أمھات المؤمنين فدخلت عليھن فجعلت أستقريھن واحدة واحدة وهللا لئن انتھيتن وإال ليبدلن هللا 

ائه قالت يا عمر أما في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما يعظ نساءه حتى تكون رسوله خيرا منكن قال فأتيت على بعض نس
 عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن  إسناده صحيح على شرط الشيخين { أنت تعظھن فأنزل هللا عز و جل 

بن الزبير يقول ال تلبسوا نساءكم الحرير  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو ذبيان سمعت عبد هللا - 251
فإني سمعت عمر يحدث يقول عن النبي صلى هللا عليه و سلم انه قال  من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة وقال عبد 

صحيح على شرط  ولباسھم فيھا حرير  إسناده{ هللا بن الزبير من عنده ومن لم يلبسه في اآلخرة لم يدخل الجنة قال هللا تعالى 
 الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن إسماعيل ثنا عامر وحدثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل  - 252
عن الشعبي قال  مر عمر بطلحة فذكر معناه قال مر عمر بطلحة فرآه مھتما قال لعلك ساءك إمارة بن عمك قال يعنى أبا بكر 

ه فقال ال ولكني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول انى ألعلم كلمة ال يقولھا الرجل عند موته اال كانت رضي هللا عن
نورا في صحيفته أو وجد لھا روحا عند الموت قال عمر أنا أخبرك بھا ھي الكلمة التي أراد بھا عمه شھادة أن ال إله اال هللا 

 علم كلمة ھي أفضل منھا آلمره بھا  صحيح بطرقه  قال فكأنما كشف عنى غطاء قال صدقت لو

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن بن جريج حدثني سليمان بن عتيق عن عبد هللا بن بأبيه عن يعلى بن أمية قال   - 253
لم فقال أما طفت مع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليست

طفت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قلت بلى قال فھل رأيته يستلمه قلت ال قال فانفذ عندك فإن لك في رسول هللا أسوة 
والركن الذى أمر عمر بعدم استالمه ھو الركن الغربي الذي يلي األسود وھو الركن . حسنة  إسناده صحيح على شرط مسلم 

 الشامي 

هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن األعمش ثنا شقيق حدثني الصبي بن معبد وكان رجال من بنى تغلب  قال كنت  حدثنا عبد - 254
نصرانيا فاسلمت فاجتھدت فلم آل فأھللت بحجة وعمرة فمررت بالعذيب على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فقال أحدھما 

أنما بعيري على عنقي فأتيت عمر رضي هللا عنه فذكرت ذلك له أبھما جميعا فقال له صاحبه دعه فلھو أضل من بعيره قال فك
فقال لي عمر انھما لم يقوال شيئا ھديت لسنة نبيك صلى هللا عليه و سلم  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير 

 الصبي بن معبد 

عمر رضي هللا عنه انه قال  يا رسول حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد هللا حدثني نافع عن بن عمر عن  - 255
 هللا انى نذرت في الجاھلية ان أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له فاوف بنذرك  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن صبي بن معبد التغلبي قال  كنت  - 256
عھد بنصرانية فأردت الجھاد أو الحج فأتيت رجال من قومي يقال له ھديم فسألته فأمرني بالحج فقرنت بين الحج  حديث

 والعمرة فذكره  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الصبي بن معبد 

مي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد األيا - 257
عن عمر رضي هللا عنه قال  صالة السفر ركعتان وصالة األضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان وصالة الجمعة ركعتان 
تمام غير قصر على لسان محمد صلى هللا عليه و سلم قال سفيان وقال زبيد مرة أراه عن عمر قال عبد الرحمن على غير 

 يعنى بن ھارون بن أبي ليلى قال سمعت عمر رضي هللا عنه  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وجه الشك وقال يزيد 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي هللا عنه انه  وجد فرسا  - 258
أل النبي صلى هللا عليه و سلم فنھاه وقال ال تعودن في كان حمل عليھا في سبيل هللا تباع في السوق فأراد ان يشتريھا فس

 صدقتك  إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ھشام بن سعد فمن رجال مسلم 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن بن أبي خالد عن قيس قال  رأيت عمر رضي هللا عنه وبيده عسيب نخل وھو  -  259
لقول خليفة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجاء مولى ألبي بكر رضي هللا عنه يقال له شديد يجلس الناس يقول اسمعوا 

بصحيفة فقرأھا على الناس فقال يقول أبو بكر رضي هللا عنه اسمعوا وأطيعوا لما في ھذه الصحيفة فوهللا ما ألوتكم قال قيس 
 لى شرط الشيخين فرأيت عمر رضي هللا عنه بعد ذلك على المنبر  إسناده صحيح ع

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا سفيان عن سلمة عن عمران السلمي قال  سألت بن عباس رضي هللا عنھما عن  - 260
النبيذ فقال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن نبيذ الجر والدباء فلقيت بن عمر فسألته فأخبرني فيما أظن عن عمر ان 

ليه و سلم نھى عن نبيذ الجر والدباء شك سفيان قال فلقيت بن الزبير فسألته فقال نھى رسول هللا صلى هللا النبي صلى هللا ع
 عليه و سلم عن نبيذ الجر والدباء  صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب   -  261
ر بن الخطاب رضي هللا عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس قال فقال أبو سلمة فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم ان عم

قال سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول لكعب أين ترى ان أصلي فقال ان أخذت عنى صليت خلف الصخرة فكانت 
اليھودية ال ولكن أصلي حيث صلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم القدس كلھا بين يديك فقال عمر رضي هللا عنه ضاھيت 

 فتقدم إلى القبلة فصلى ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس  إسناده ضعيف 

ن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا مالك يعنى بن مغول قال سمعت الفضيل بن عمرو عن إبراھيم النخعي ع - 262
عمر رضي هللا عنه قال  سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الكاللة فقال تكفيك آية الصيف فقال ألن أكون سألت 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عنھا أحب إلى من أن يكون لي حمر النعم  صحيح لغيره وھذا سند رجاله ثقات رجال 

 الصحيح 

أبو أحمد محمد بن عبد هللا ثنا سفيان عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا -  263
هللا عنه انه أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  أنه تصيبني الجنابة فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصالة  إسناده 

 صحيح على شرط الشيخين 

ثنا ھمام عن قتادة عن قزعة قال قلت البن عمر رضي هللا عنه يعذب هللا ھذا الميت حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان  - 264
ببكاء ھذا الحي فقال حدثني عمر رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ما كذبت على عمر وال كذب عمر على 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحسن بن عبيد هللا ثنا إبراھيم عن علقمة عن القرثع عن  حدثنا - 265
قيس أو بن قيس رجل من جعفي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  مر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا معه وأبو 

وھو يقرأ فقام فسمع قراءته ثم ركع عبد هللا وسجد قال فقال رسول هللا صلى هللا بكر رضي هللا عنه على عبد هللا بن مسعود 
عليه و سلم سل تعطه سل تعطه قال ثم مضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقال من سره ان يقرأ القرآن غضا كما أنزل 

هللا صلى هللا عليه و سلم قال فلما ضربت  فليقرأه من بن أم عبد قال فادلجت إلى عبد هللا بن مسعود ألبشره بما قال رسول
الباب أو قال لما سمع صوتي قال ما جاء بك ھذه الساعة قلت جئت ألبشرك بما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال قد 

 ده صحيح سبقك أبو بكر رضي هللا عنه قلت إن يفعل فإنه سباق بالخيرات ما استبقنا خيرا قط إال سبقنا إليھا أبو بكر  إسنا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن اسير بن جابر قال  لما  - 266
أقبل أھل اليمن جعل عمر رضي هللا عنه يستقري الرفاق فيقول ھل فيكم أحد من قرن حتى أتى على قرن فقال من أنتم قالوا 

عنه أو زمام أويس فناوله أحدھما اآلخر فعرفه فقال عمر ما اسمك قال أنا أويس فقال ھل لك قرن فوقع زمام عمر رضي هللا 
والدة قال نعم قال فھل كان بك من البياض شيء قال نعم فدعوت هللا عز و جل فاذھبه عنى اال موضع الدرھم من سرتي 

ر لي أنت صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و ألذكر به ربي قال له عمر رضي هللا عنه استغفر لي قال أنت أحق ان تستغف
سلم فقال عمر رضي هللا عنه انى سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ان خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة 
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در أين وكان به بياض فدعا هللا عز و جل فاذھبه عنه اال موضع الدرھم في سرته فاستغفر له ثم دخل في غمار الناس فلم ي
وقع قال فقدم الكوفة قال وكنا نجتمع في حلقة فنذكر هللا وكان يجلس معنا فكان إذا ذكر ھو وقع حديثه من قلوبنا موقعا ال يقع 

 حديث غيره فذكر الحديث  إسناده صحيح على شرط مسلم 

ثنا الحسن بن عبيد هللا عن إبراھيم  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد - 267
. عن القرثع عن قيس أو بن قيس رجل من جعفي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  فذكر نحو حديث عفان  إسناده صحيح

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الوارث بن : و ذكر أن باإلسناد خلال وأن صوابه ھكذا 
 ... عن القرثع ] علقمة [ حدثنا الحسن بن عبيد هللا عن إبراھيم عن  زياد

فإنه ال يعرف في الرواة من اسمه عبد الملك بن أبي الشوارب ولكن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وھو من : وقال 
 بد هللا أقران اإلمام أحمد وال يعرف أن اإلمام روى عنه شيئا و الذي عرف بالرواية عنه ھو ابنه ع

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس  ان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه لما عولت  -  268
عليه حفصة فقال يا حفصة أما سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول المعول عليه يعذب قال وعول صھيب فقال عمر 

ن المعول عليه يعذب  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير رضي هللا عنه يا صھيب أما علمت ا
 حماد بن سلمة فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا يزيد الرشك عن معاذ عن أم عمرو ابنة عبد هللا انھا سمعت  - 269
لخطاب رضي هللا عنه يخطب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من لبس عبد هللا بن الزبير يحدث انه سمع عمر بن ا

 الحرير في الدنيا فال يكساه في اآلخرة  صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة ثنا أبو العالية عن بن عباس رضي هللا عنه حدثني رجال  - 270
ل عفان مرة شھد عندي رجال مرضيون وأرضاھم عندي عمر رضي هللا عنه أن مرضيون فيھم عمر رضي هللا عنه وقا

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال صالة بعد صالتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس  
 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

دة عن أبي العالية عن بن عباس  بمثل ھذا شھد عندي رجال حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبان ثنا قتا -  271
 مرضيون  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شھاب ان اليھود قالوا لعمر  انكم  - 272
انى ألعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول هللا صلى هللا عليه و  تقرؤون آية لو أنزلت فينا التخذنا ذلك اليوم عيدا فقال

اليوم {سلم حين أنزلت أنزلت يوم عرفة ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم واقف بعرفة قال سفيان واشك يوم جمعة أو ال يعنى 
 شرط الشيخين إسناده صحيح على }  أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شھاب عن أبي موسى قال  قدمت  - 273
على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو بالبطحاء فقال بم أھللت قلت بإھالل كإھالل النبي صلى هللا عليه و سلم فقال ھل 

طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي  سقت من ھدى قلت ال قال
فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتى الناس بذلك بأمارة أبي بكر رضي هللا عنه وإمارة عمر رضي هللا عنه فإني لقائم في 

لنسك فقلت أيھا الناس من كنا أفتيناه فتيا فھذا أمير الموسم إذ جاءني رجل فقال انك ال تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن ا
المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا فلما قدم قلت ما ھذا الذي قد أحدثت في شأن النسك قال ان نأخذ بكتاب هللا تعالى فان هللا تعالى 

 اده صحيح على شرط الشيخين وأن نأخذ بسنة نبينا فإنه لم يحل حتى نحر الھدى  إسن} وأتموا الحج والعمرة  { قال 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراھيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة قال  رأيت عمر  - 274
رضي هللا عنه يقبل الحجر ويقول انى ألعلم انك حجر ال تضر وال تنفع ولكني رأيت أبا القاسم صلى هللا عليه و سلم بك حفيا  

 ه صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراھيم بن عبد األعلى فمن رجال مسلم إسناد

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان وعبد الرزاق أنبأنا سفيان عن بن إسحاق عن عمرو بن ميمون  - 275
ان المشركين كانوا ال يفيضون من جمع حتى  قال قال عمر رضي هللا عنه قال عبد الرزاق سمعت عمر رضي هللا عنه 

تشرق الشمس على ثبير قال عبد الرزاق وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير يعنى فخالفھم النبي صلى هللا عليه و سلم فدفع 
 قبل ان تطلع الشمس  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن بن عباس قال قال عمر حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا مالك  - 276
رضي هللا عنه  ان هللا تعالى بعث محمدا صلى هللا عليه و سلم وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأنا بھا 

ضة أنزلھا هللا تعالى وان الرجم في وعقلناھا ووعيناھا فأخشى ان يطول بالناس عھد فيقولوا انا ال نجد آيه الرجم فتترك فري
كتاب هللا تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو االعتراف  إسناده صحيح 

 على شرط الشيخين 

ن عمر بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزھري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد ع - 277
الخطاب رضي هللا عنه قال  سمعت ھشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصالة على غير ما أقرؤھا وكان رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم أقرأنيھا فأخذت بثوبه فذھبت به إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت يا رسول هللا إني سمعته يقرأ سورة 

رأتنيھا فقال اقرأ فقرأ القراءة التي سمعتھا منه فقال ھكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال ھكذا أنزلت الفرقان على غير ما أق
 ان ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنبأنا معمر عن الزھري عن عروة ع - 278
عبد القارىء انھما سمعا عمر رضي هللا عنه يقول  مررت بھشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فذكر معناه  إسناده 

 صحيح على شرط الشيخين 

السائب بن يزيد عن عبد حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا عبد هللا بن المبارك عن معمر عن الزھري عن  - 279
هللا بن السعدي قال قال لي عمر رضي هللا عنه  ألم أحدث انك تلي من أعمال الناس أعماال فإذا أعطيت العمالة لم تقبلھا قال 
نعم قال فما تريد إلى ذاك قال أنا غنى لي أعبد ولي أفراس أريد ان يكون عملي صدقة على المسلمين قال ال تفعل فإني كنت 

ثل الذي تفعل كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعطينى العطاء فأقول أعطه من ھو أفقر إليه منى فقال خذه فأما أن أفعل م
تموله وأما ان تصدق به وما أتاك هللا من ھذا المال وأنت غير مشرف له وال سائله فخذه وماال فال تتبعه نفسك  إسناده صحيح 

 على شرط الشيخين 

هللا حدثني أبي ثنا عبد الرازق ثنا معمر عن الزھري عن السائب بن يزيد قال  لقي عمر عبد هللا بن السعدي  حدثنا عبد - 280
 فذكر معناه اال انه قال تصدق به وقال ال تتبعه نفسك  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال   حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه - 281
حملت على فرس في سبيل هللا فأضاعه صاحبه فأردت ان ابتاعه وظننت انه بائعه برخص فقلت حتى أسأل رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم فقال ال تبتعه وإن أعطاكه بدرھم فإن الذي يعود في صدقته فكالكلب يعود في قيئه  إسناده صحيح على شرط 

 خين الشي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن بن شھاب عن أبي عبيد مولى بن ازھر انه قال   -  282
شھدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان ھذين يومان نھى رسول هللا 
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م من صيامكم واآلخر يوم تأكلون فيه من نسككم  إسناده صحيح على شرط صلى هللا عليه و سلم عن صيامھما يوم فطرك
 الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سالم بن عبد هللا قال  كان عمر رجال  - 283
يكره منعھا وكان يحدث ان رسول هللا صلى هللا غيورا فكان إذا خرج إلى الصالة اتبعته عاتكة ابنة زيد فكان يكره خروجھا و

 عليه و سلم قال إذا استأذنتكم نساؤكم إلى الصالة فال تمنعوھن  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال  لوال آخر المسلمين ما  - 284
 قسمتھا كما قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيبر  إسناده صحيح على شرط الشيخين  فتحت قرية اال

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي العجفاء السلمي قال  - 285
فإنھا لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند هللا كان  سمعت عمر يقول  أال ال تغلوا صدق النساء أال ال تغلوا صدق النساء

أوالكم بھا النبي صلى هللا عليه و سلم ما أصدق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم امرأة من نسائه وال أصدقت امرأة من بناته 
حتى تكون لھا عداوة  أكثر من ثنتي عشرة أوقية وان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته وقال مرة وان الرجل ليغلى بصدقة امرأته

في نفسه وحتى يقول كلفت إليك علق القربة قال وكنت غالما عربيا مولدا لم أدر ما علق القربة قال وأخرى تقولونھا لمن قتل 
في مغازيكم ومات قتل فالن شھيدا ومات فالن شھيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذھبا أو ورقا يلتمس 

تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى هللا عليه و سلم أو كما قال محمد صلى هللا عليه و سلم من قتل أو مات التجارة ال 
 في سبيل هللا فھو في الجنة  صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل أنبأنا الجريري سعيد عن أبي نضرة عن أبي فراس قال  خطب عمر بن  -  286
 عنه فقال يا أيھا الناس اال انا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظھرينا النبي صلى هللا عليه و سلم وإذ ينزل الوحي الخطاب رضي هللا

وإذ ينبئنا هللا من أخباركم اال وان النبي صلى هللا عليه و سلم قد انطلق وقد انقطع الوحي وإنما نعرفكم بما نقول لكم من أظھر 
عليه ومن أظھر منكم لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم بينكم وبين ربكم اال أنه  منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه

قد أتى على حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد هللا وما عنده فقد خيل إلى بآخرة إال أن رجاال قد قرؤوه يريدون به ما عند 
وهللا ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم وال ليأخذوا أموالكم ولكن  الناس فأريدوا هللا بقراءتكم وأريدوه بأعمالكم أال أني

أرسلھم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلى فوالذي نفسي بيدي إذا ألقصنه منه فوثب عمرو 
بعض رعيته أئنك لمقتصه منه قال أي بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أو رأيت ان كان رجل من المسلمين على رعية فأدب 

والذي نفس عمر بيده إذ ألقصنه منه وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقص من نفسه اال ال تضربوا المسلمين 
فتذلوھم وال تجمروھم فتفتنوھم وال تمنعوھم حقوقھم فتكفروھم وال تنزلوھم الغياض فتضيعوھم  أبو فراس وھو النھدي لم يرو 

 ال أعرفه وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين : غير أبي نضرة المنذر بن مالك ولم يوثقه غير ابن حبان وقال أبو زرعة  عنه

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل مرة أخرى أخبرنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت عن أبي  - 287
النساء فذكر الحديث قال إسماعيل وذكر أيوب وھشام وبن عون عن محمد  العجفاء قال سمعت عمر يقول اال ال تغلوا صدق

 عن أبي العجفاء عن عمر  نحوا من حديث سلمة اال انھم قالوا لم يقل محمد نبئت عن أبي العجفاء  صحيح 

 بن عمر ونحن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد هللا بن أبي مليكة قال كنت عند عبد هللا -  288
ننتظر جنازة أم أبان ابنة عثمان بن عفان وعنده عمرو بن عثمان فجاء بن عباس يقوده قائده قال فأراه أخبره بمكان بن عمر 
فجاء حتى جلس إلى جنبي وكنت بينھما فإذا صوت من الدار فقال بن عمر سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ان 

ه عليه فارسلھا عبد هللا مرسلة قال بن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر حتى إذا كنا بالبيداء إذا ھو الميت يعذب ببكاء أھل
برجل نازل في ظل شجرة فقال لي انطلق فاعلم من ذاك فانطلقت فإذا ھو صھيب فرجعت إليه فقلت انك أمرتني أن أعلم لك 

قال وان كان معه أھله وربما قال أيوب مرة فليلحق بنا فلما بلغنا  من ذاك وانه صھيب فقال مروه فليلحق بنا فقلت ان معه أھله
المدينة لم يلبث أمير المؤمنين ان أصيب فجاء صھيب فقال وا أخاه وا صاحباه فقال عمر ألم تعلم أولم تسمع ان رسول هللا 
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مرسلة واما عمر فقال ببعض بكاء صلى هللا عليه و سلم قال ان الميت ليعذب ببعض بكاء أھله عليه فأما عبد هللا فارسلھا 
فأتيت عائشة رضي هللا عنھا فذكرت لھا قول عمر فقالت ال وهللا ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان الميت يعذب ببكاء 

{ أبكى أحد ولكن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال أن الكافر ليزيده هللا عز و جل ببكاء أھله عذابا وإن هللا لھو أضحك و
قال أيوب وقال بن أبي مليكة حدثني القاسم قال لما بلغ عائشة رضي هللا عنھا قول عمر وبن } وال تزر وازرة وزر أخرى 

 عمر قالت انكم لتحدثوني عن غير كاذبين وال مكذبين ولكن السمع يخطئ  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

أنبأنا بن جريج أخبرني عبد هللا بن أبي مليكة فذكر معنى حديث أيوب اال أنه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرازق  - 289
قال فقال بن عمر لعمرو بن عثمان وھو مواجھه أال تنھى عن البكاء فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  أن الميت 

 ليعذب ببكاء أھله عليه  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ثني أبي ثنا عبد الرازق أنبأنا بن جريج أخبرني عبد هللا بن أبي مليكة قال  توفيت ابنة لعثمان بن حدثنا عبد هللا حد -  290
عفان بمكة فحضرھا بن عمر وبن عباس وإني لجالس بينھما فقال بن عمر لعمرو بن عثمان وھو مواجھه أال تنھى عن البكاء 

كاء أھله عليه فذكر نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن بن أبي فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إن الميت ليعذب بب
 مليكة  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال عمر رضي هللا  - 291
سلم فحلفت فقلت ال وأبي فھتف بي رجل من خلفي ال  عنه  كنت في ركب أسير في غزاة مع رسول هللا صلى هللا عليه و

 تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا ھو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  صحيح لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء  - 292
كان عمر يحلف على إيمان ثالث يقول وهللا ما أحد أحق بھذا المال من أحد وما أنا بأحق   عن مالك بن أوس بن الحدثان قال

به من أحد وهللا ما من المسلمين أحد اال وله في ھذا المال نصيب اال عبدا مملوكا ولكنا على منازلنا من كتاب هللا تعالى 
سالم والرجل وقدمه في اإلسالم والرجل وغناؤه في اإلسالم وقسمنا من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فالرجل وبالؤه في اإل

 والرجل وحاجته ووهللا لئن بقيت لھم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من ھذا المال وھو يرعى مكانه  إسناده ضعيف 

ان عمير بن سعد  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد القدوس بن الحجاج ثنا صفوان حدثني أبو المخارق زھير بن سالم - 293
األنصاري كان واله عمر حمص فذكر الحديث قال عمر يعنى لكعب  انى أسألك عن أمر فال تكتمني قال وهللا ال أكتمك شيئا 
أعلمه قال ما أخوف شيء تخوفه على أمة محمد صلى هللا عليه و سلم قال أئمة مضلين قال عمر صدقت قد أسر ذلك إلى 

 عليه و سلم  إسناده ضعيف  وأعلمنيه رسول هللا صلى هللا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب فقال سالم فسمعت عبد هللا بن عمر يقول  قال  - 294
عمر أرسلوا إلى طبيبا ينظر إلى جرحى ھذا قال فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسقى عمر نبيذا فشبه النبيذ بالدم حين خرج 

التي تحت السرة قال فدعوت طبيبا آخر من األنصار من بنى معاوية فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيض  من الطعنة
فقال له الطبيب يا أمير المؤمنين اعھد فقال عمر صدقني أخو بنى معاوية ولو قلت غير ذلك كذبتك قال فبكى عليه القوم حين 

يا فليخرج ألم تسمعوا ما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال يعذب الميت ببكاء سمعوا ذلك فقال ال تبكوا علينا من كان باك
 أھله عليه فمن أجل ذلك كان عبد هللا ال يقر أن يبكى عنده على ھالك من ولده وال غيرھم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن أب - 295
الخطاب رضي هللا عنه يقول  كان أھل الجاھلية ال يفيضون من جمع حتى يروا الشمس على ثبير وكانوا يقولون أشرق ثبير 

 كيما نغير فأفاض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قبل طلوع الشمس  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

هللا حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنبأنا معمر عن الزھري عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن حدثنا عبد  - 296
عبد القارئ أنھما سمعا عمر رضي هللا عنه يقول  مررت بھشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول هللا 
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وف كثيرة لم يقرئنيھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فكدت أن صلى هللا عليه و سلم فاستمعت قراءته فإذا ھو يقرأ على حر
أساوره في الصالة فنظرت حتى سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك ھذه السورة التي تقرؤھا قال أقرأنيھا رسول هللا 

ھذه السورة التي تقرؤھا قال فانطلقت صلى هللا عليه و سلم قال قلت له كذبت فوهللا ان النبي صلى هللا عليه و سلم لھو أقر أنى 
أقوده إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقلت يا رسول هللا انى سمعت ھذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيھا وأنت 

ل النبي أقرأتني سورة الفرقان فقال النبي صلى هللا عليه و سلم أرسله يا عمر اقرأ يا ھشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته فقا
صلى هللا عليه و سلم ھكذا أنزلت ثم قال النبي صلى هللا عليه و سلم اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم فقال ھكذا أنزلت ثم قال رسول صلى هللا عليه و سلم ان القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر  

 ط الشيخين إسناده صحيح على شر

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا الحكم بن نافع أنبأنا شعيب عن الزھري حدثني عروة عن حديث المسور بن مخرمة  -  297
وعبد الرحمن بن عبد القارىء انھما سمعا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول  سمعت ھشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 

ليه و سلم فاستمعت لقراءته فإذا ھو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيھا رسول هللا صلى هللا الفرقان في حياة النبي صلى هللا ع
 عليه و سلم فكدت أساوره في الصالة فنظرت حتى سلم فلما سلم فذكر معناه  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

بن عباس قال قال عمر رضي هللا عنه  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبيه عن - 298
 قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسھا في العشر األواخر وترا  إسناده قوي 

 حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن بن عمر  ان عمر رضي هللا عنه قيل له أال -  299
تستخلف فقال إن اترك فقد ترك من ھو خير منى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وان استخلف فقد استخلف من ھو خير منى 

 أبو بكر رضي هللا عنه  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

قمة بن وقاص الليثي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا يحيى بن سعيد ان محمد بن إبراھيم أخبره انه سمع عل - 300
يقول انه سمع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وھو يخطب الناس وھو يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  
إنما العمل بالنية وإنما المرئ ما نوى فمن كانت ھجرته إلى هللا وإلى رسوله فھجرته إلى هللا والى رسوله ومن كانت ھجرته 

 رأة يتزوجھا فھجرته إلى ما ھاجر إليه  إسناده صحيح على شرط الشيخين لدنيا يصيبھا أو ام

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد ثنا عاصم عن أبي عثمان النھدي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه قال   -  301
بالمعدية وارموا االغراض وذروا اتزروا وارتدوا وانتعلوا والقوا الخفاف والسراويالت والقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم 

التنعم وزي العجم وإياكم والحرير فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد نھى عنه وقال ال تلبسوا من الحرير إال ما كان ھكذا 
 وأشار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بأصبعيه  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

نا يزيد أنبأنا يحيى عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال  إياكم حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدث -  302
ان تھلكوا عن آيه الرجم وان يقول قائل ال نجد حدين في كتاب هللا تعالى فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجم 

 ورجمنا بعده  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

ثني أبي ثنا يزيد أنبأنا العوام حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال  لقيت أبا صالح مولى عمر بن حدثنا عبد هللا حد - 303
الخطاب رضي هللا عنه فقال حدثنا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال ليس من ليلة 

 ي أن ينفضح عليھم فيكفه هللا عز و جل  إسناده ضعيف اال والبحر يشرف فيھا ثالث مرات على األرض يستأذن هللا ف

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا عبد الملك عن أنس بن سيرين قال قلت البن عمر  حدثني عن طالقك امرأتك  - 304
فقال النبي صلى  قال طلقتھا وھى حائض قال فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه فذكره للنبي صلى هللا عليه و سلم

هللا عليه و سلم مره فليراجعھا فإذا طھرت فليطلقھا في طھرھا قال قلت له ھل اعتددت بالتي طلقتھا وھى حائض قال فمالي ال 
 اعتد بھا وإن كنت قد عجزت واستحمقت  إسناده صحيح على شرط مسلم 
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الشامي قال لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا اصبغ عن أبي العالء -  305
الحمد  الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول قال 

ما أواري به عورتي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته الحمد  الذي كساني 
وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي اخلق أو قال ألقي فتصدق به كان في ذمه هللا تعالى وفي جوار هللا وفي كنف هللا 

 حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا  إسناده ضعيف لجھالة أبي العالء الشامي 

بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا يزيد أنبأنا محمد - 306
قال  سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قلت يا رسول هللا أحدنا إذا أراد أن ينام وھو جنب كيف يصنع قبل أن يغتسل قال 

 يتوضأ وضوءه للصالة ثم ينام  إسناده حسن 

نا ورقاء وأبو النضر قال ثنا ورقاء عن عبد األعلى الثعلبي عن عبد الرحمن بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أنبأ -  307
أبي ليلى قال  كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب رضي هللا عنه في البقيع ينظر إلى الھالل فأقبل راكب فتلقاه عمر 

ي هللا عنه هللا أكبر إنما يكفي المسلمين رضي هللا عنه فقال من أين جئت فقال من العرب قال أھللت قال نعم قال عمر رض
الرجل ثم قام عمر رضي هللا عنه فتوضأ فمسح على خفيه ثم صلى المغرب ثم قال ھكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و 

 سلم صنع قال أبو النضر وعليه جبة ضيقة الكمين فاخرج يده من تحتھا ومسح  إسناده ضعيف 

أبي ثنا يزيد أخبرنا جرير أنبأنا الزبير بن الحريث عن أبي لبيد قال  خرج رجل من طاحية حدثنا عبد هللا حدثني  - 308
مھاجرا يقال له بيرح بن أسد فقدم المدينة بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بأيام فرآه عمر رضي هللا عنه فعلم انه 

فادخله على أبي بكر رضي هللا عنه فقال ھذا من أھل  غريب فقال له من أنت قال من أھل عمان قال نعم قال فأخذ بيده
األرض التي سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول انى ألعلم أرضا يقال لھا عمان ينضح بناحيتھا البحر بھا حي من 

 العرب لو أتاھم رسولي ما رموه بسھم وال حجر  إسناده ضعيف النقطاعه 

نا يزيد أنبأنا عاصم بن محمد عن أبيه عن بن عمر عن عمر رضي هللا عنه قال ال أعلمه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ث -  309
اال رفعه قال  يقول هللا تبارك وتعالى من تواضع لي ھكذا رفعته ھكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى األرض وأدناھا إلى األرض 

 ح على شرط الشيخين رفعته ھكذا وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعھا نحو السماء  إسناده صحي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا ديلم بن غزوان العبدي ثنا ميمون الكردي عن أبي عثمان النھدي قال  انى  - 310
لجالس تحت منبر عمر رضي هللا عنه وھو يخطب الناس فقال في خطبته سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ان 

 ه األمة كل منافق عليم اللسان  إسناده قوي أخوف ما أخاف على ھذ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا روح ثنا مالك ح وحدثنا إسحاق أخبرني مالك قال أبو عبد الرحمن عبد هللا بن أحمد  -  311
 وحدثنا مصعب الزبيري حدثني مالك عن زيد بن أبي أنيسة  ان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي هللا

وإذ أخذ ربك من بني آدم من { عنه أخبره عن مسلم بن يسار الجھني ان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه سئل عن ھذه اآلية 
اآلية فقال عمر رضي هللا عنه سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سئل عنھا فقال رسول هللا ان هللا } ظھورھم ذرياتھم 

ج منه ذرية فقال خلقت ھؤالء للجنة وبعمل أھل الجنة يعملون ثم مسح ظھره فاستخرج خلق آدم ثم مسح ظھره بيمينه واستخر
منه ذريه فقال خلقت ھؤالء للنار وبعمل أھل النار يعملون فقال رجل يا رسول هللا ففيم العمل فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 

حتى يموت على عمل من أعمال أھل الجنة فيدخله به الجنة  سلم ان هللا عز و جل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أھل الجنة
 وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أھل النار حتى يموت على عمل من أعمال أھل النار فيدخله به النار  صحيح لغيره 

رضي هللا عنھما  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا بن عمر - 312
عن أبيه  ان رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دخل المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي هللا عنه 
قائم يخطب فقال عمر رضي هللا عنه أية ساعة ھذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان 
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ضي هللا عنه الوضوء أيضا وقد علمت ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يأمرنا بالغسل  توضأت فأقبلت فقال عمر ر
 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني سليمان بن عتيق عن عبد هللا بن بأبيه عن بعض بنى يعلى عن  - 313
بن الخطاب رضي هللا عنه فاستلم الركن قال يعلى فكنت مما يلي البيت فلما بلغت الركن يعلى بن أمية قال  طفت مع عمر 

الغربي الذي يلي األسود جررت بيده ليستلم فقال ما شأنك فقلت أال تستلم قال ألم تطف مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
ال أفليس لك فيه أسوة حسنة قال قلت بلى قال فانفذ عنك  فقلت بلى فقال أفرأيته يستلم ھذين الركنين الغربيين قال فقلت ال ق

 صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر وأبو عامر قال ثنا مالك عن الزھري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال   - 314
سلم خازني قال أبو عامر من جئت بدنانير لي فأردت ان أصرفھا فلقينى طلحة بن عبيد هللا فاصطرفھا وأخذھا فقال حتى يجئ 

الغابة وقال فيھا كلھا ھاء وھاء قال فسألت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه عن ذلك فقال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم يقول الذھب بالورق ربا اال ھاء وھاء والبر بالبر ربا اال ھاء وھاء والشعير بالشعير ربا اال ھاء وھاء والتمر بالتمر ربا 

 اال ھاء وھاء  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزھري عن سعيد بن المسيب ان عمر رضي هللا عنه  - 315
 قال  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ان الميت يعذب ببكاء أھله عليه  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بكر بن عيسى ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال  أتيت عمر  -  316
بن الخطاب رضي هللا عنه في أناس من قومي فجعل يفرض للرجل من طيئ في ألفين ويعرض عنى قال فاستقبلته فأعرض 

ا أمير المؤمنين أتعرفني قال فضحك حتى استلقى لقفاه ثم قال نعم وهللا عنى ثم أتيته من حيال وجھه فأعرض عنى قال فقلت ي
انى ألعرفك آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وان أول صدقة بيضت وجه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

قال إنما فرضت لقوم أجحفت بھم ووجوه أصحابه صدقة على جئت بھا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم أخذ يعتذر ثم 
الفاقة وھم سادة عشائرھم لما ينوبھم من الحقوق  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكر عيسى الراسبي فقد 

 روى له النسائي 

مر بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو ثنا ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت ع -  317
الخطاب رضي هللا عنه يقول  فيما الرمالن اآلن والكشف عن المناكب وقد أطأ هللا اإلسالم ونفى الكفر وأھله ومع ذلك ال ندع 
شيئا كنا نفعله على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  صحيح لغيره وھذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير 

 ھشام بن سعد فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الصمد وعفان قاال ثنا داود بن أبي الفرات ثنا عبد هللا بن بريدة قال عفان عن بن  -  318
بريدة عن أبي األسود الديلي قال  أتيت المدينة وقد وقع بھا مرض قال عبد الصمد فھم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر 

ه جنازة فأثنى على صاحبھا خير فقال عمر رضي هللا عنه وجبت ثم مر بأخرى فأثنى بن الخطاب رضي هللا عنه فمرت ب
على صاحبھا خير فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثنى عليھا شر فقال عمر رضي هللا عنه وجبت فقال أبو األسود فقلت له يا أمير 

لم شھد له أربعة بخير اال أدخله هللا الجنة قال قلنا المؤمنين ما وجبت فقال قلت كما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أيما مس
 وثالثة قال وثالثة قلنا واثنان قال واثنان قال ولم نسأله عن الواحد  إسناده صحيح على شرط البخاري 

ما عمر حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حرب يعنى بن شداد ثنا يحيى ثنا أبو سلمة ثنا أبو ھريرة قال  بين -  319
بن الخطاب رضي هللا عنه يخطب إذ جاء رجل فجلس فقال عمر لم تحتبسون عن الجمعة فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما ھو 
إال أن سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت فقال عمر رضي هللا عنه وأيضا ألم تسمعوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إذا 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين   راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثني أبي ثنا الحسين المعلم ثنا يحيى أخبرني أبو سلمة ان أبا ھريرة رضي  -  320
 هللا عنه أخبره  ان عمر رضي هللا عنه بينا ھو يخطب فذكره  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ي أبي ثنا عبد الصمد ثنا حرب ثنا يحيى عن عمران بن حطان فيما يحسب حرب  أنه سأل بن حدثنا عبد هللا حدثن - 321
عباس رضي هللا عنه عن لبوس الحرير فقال سل عنه عائشة فسأل عائشة فقالت سل بن عمر رضي هللا عنه فسأل بن عمر 

الدنيا فال خالق له في اآلخرة  إسناده فقال حدثني أبو حفص ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من لبس الحرير في 
 صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران بن حطان فمن رجال البخاري 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن حماد وعفان قاال ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد هللا األودي عن حميد بن عبد  -  322
باس بالبصرة قال  أنا أول من أتى عمر رضي هللا عنه حين طعن فقال احفظ عنى ثالثا فإني أخاف الرحمن الحميري ثنا بن ع

ان ال يدركني الناس أما أنا فلم اقض في الكاللة قضاء ولم استخلف على الناس خليفة وكل مملوك له عتيق فقال له الناس 
لناس أمرھم فقد تركه نبي هللا صلى هللا عليه الصالة و استخلف فقال أي ذلك أفعل فقد فعله من ھو خير منى ان ادع إلى ا

السالم وان استخلف فقد استخلف من ھو خير منى أبو بكر رضي هللا عنه فقلت له أبشر بالجنة صاحبت رسول هللا صلى هللا 
 لو أن لي قال عفان عليه و سلم فأطلت صحبته ووليت أمر المؤمنين فقويت وأديت األمانة فقال أما تبشيرك إياى بالجنة فوهللا

فال وهللا الذي ال إله إال ھو لو أن لي الدنيا بما فيھا الفتديت به من ھول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر وأما قولك في أمر 
المؤمنين فوهللا لوددت أن ذلك كفافا ال لي وال علي وأما ما ذكرت من صحبة نبي هللا صلى هللا عليه و سلم فذلك  إسناده 

 له ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبدهللا صحيح رجا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن حكيم بن حكيم عن أبي أمامة بن  - 323
لفون إلى سھل قال  كتب عمر رضي هللا عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح ان علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي فكانوا يخت

االغراض فجاء سھم غرب إلى غالم فقتله فلم يوجد له أصل وكان في حجر خال له فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر رضي هللا 
عنه إلى من ادفع عقله فكتب إليه عمر رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقول هللا ورسوله مولى من ال 

 ارث له  إسناده حسن مولى له والخال وارث من ال و

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن يزيد أخبرنا بن لھيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن  - 324
الخطاب رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  يرث الوالء من ورث المال من والد أو ولد  إسناده 

 حسن 

ا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا األعمش عن إبراھيم عن عابس بن ربيعة قال  رأيت عمر رضي هللا حدثن - 325
عنه أتى الحجر فقال أما وهللا انى ألعلم انك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أنى رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قبلك ما 

 الشيخين قبلتك ثم دنا فقبله  إسناده صحيح على شرط 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا دجين أبو الغصن بصرى قال قدمت المدينة فلقيت أسلم مولى عمر بن  -  326
الخطاب رضي هللا عنه فقلت حدثني عن عمر فقال ال أستطيع أخاف ان أزيد أو انقص كنا إذا قلنا لعمر رضي هللا عنه حدثنا 

سلم قال أخاف ان أزيد حرفا أو انقص ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من كذب على  عن رسول هللا صلى هللا عليه و
 ومتن الحديث متواتر ... فھو في النار  صحيح لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم عن أبيه عن  -  327
عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من قال في سوق ال إله اال هللا وحده ال شريك له له الملك وله  عمر رضي هللا

الحمد بيده الخير يحيى ويميت وھو على كل شيء قدير كتب هللا له بھا ألف ألف حسنة ومحا عنه بھا ألف ألف سيئة وبنى له 
 بيتا في الجنة  إسناده ضعيف جدا 
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ا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل حدثني بن عباس حدثني عمر بن الخطاب حدثن -  328
رضي هللا عنه قال  لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقولون فالن شھيد وفالن شھيد 

صلى هللا عليه و سلم كال انى رأيته يجر إلى النار في عباءة غلھا اخرج يا حتى مروا برجل فقالوا فالن شھيد فقال رسول هللا 
عمر فناد في الناس انه ال يدخل الجنة إال المؤمنون فخرجت فناديت انه ال يدخل الجنة اال المؤمنون  إسناده حسن رجاله 

 رجال الصحيح 

يد بن مسروق عن سعد بن عبيدة عن بن عمر رضي هللا عنه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا سع -  329
عن عمر انه قال ال وأبي فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  مه إنه من حلف بشيء دون هللا فقد أشرك  إسناده صحيح 

 على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد هللا فمن رجال البخاري 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حماد الخياط ثنا عبد هللا عن نافع ان عمر رضي هللا عنه زاد في المسجد من اإلسطوانة  - 330
إلى المقصورة وزاد عثمان رضي هللا عنه وقال عمر رضي هللا عنه لوال أنى سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  

 ناده ضعيف نبغي نزيد في مسجدنا ما زدت فيه  إس

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن بن  - 331
عباس عن عمر رضي هللا عنه انه قال  ان هللا عز و جل بعث محمدا بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم 

 عليه و سلم ورجمنا بعده ثم قال قد كنا نقرأ وال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن فرجم رسول هللا صلى هللا
ترغبوا عن آبائكم ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال تطروني كما أطري بن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبده 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين ورسوله وربما قال معمر كما أطرت النصارى بن مريم  

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن سالم عن بن عمر رضي هللا عنه انه قال لعمر  -  332
رضي هللا عنه  إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت ان أقولھا لكم زعموا أنك غير مستخلف فوضع رأسه ساعة ثم رفعه 

عز و جل يحفظ دينه وإني إن ال أستخلف فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا  فقال إن هللا
بكر رضي هللا عنه قد استخلف قال فوهللا ما ھو إال أن ذكر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل 

 غير مستخلف  إسناده صحيح على شرط الشيخين  برسول هللا صلى هللا عليه و سلم أحدا وأنه

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال  أرسل إلى عمر  - 333
ح على رضي هللا عنه فذكر الحديث فقلت لكما ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال نورث ما تركنا صدقة  إسناده صحي

 شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن بن المسيب قال لما مات أبو بكر رضي هللا عنه  - 334
بكى عليه فقال عمر رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ان الميت يعذب ببكاء الحي  صحيح رجاله ثقات 

 رجال الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد ثنا رباح عن معمر عن الزھري عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن  - 335
أبي ھريرة رضي هللا عنه قال  لما توفى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكفر من كفر قال قال عمر بن الخطاب رضي هللا 

د قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله اال هللا فمن عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وق
قال ال إله إال هللا فقد عصم منى ماله ونفسه وحسابه على هللا عز و جل قال أبو بكر رضي هللا عنه ألقاتلن من فرق بين 

نوا يؤدونھا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لقاتلتھم على الصالة والزكاة ان الزكاة حق المال وهللا لو منعوني عناقا كا
منعھا فقال عمر رضي هللا عنه وهللا ما ھو اال ان رأيت ان هللا قد شرح صدر أبي بكر رضي هللا عنه بالقتال فعرفت انه الحق  

 إسناده صحيح 
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ن أوس عن عمر رضي هللا عنه قال قال رسول حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن الزھري عن مالك ب - 336
 هللا صلى هللا عليه و سلم  انا ال نورث ما تركنا صدقة  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن الزھري عن مالك بن أوس قال  أرسل إلى عمر رضي هللا عنه  - 337
النضير كانت مما أفاء هللا على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل وال ركاب فكان فذكر الحديث وقال ان أموال بنى 

ينفق على أھله منھا نفقة سنة وما بقى جعله في الكراع والسالح عدة في سبيل هللا عز و جل  إسناده صحيح على شرط 
 الشيخين 

اصم بن عمر رضي هللا عنه عن أبيه أن النبي صلى هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن ھشام عن أبيه عن ع - 338
 عليه و سلم قال  إذا أقبل الليل وأدبر النھار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

أل حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن يحيى يعنى بن سعيد عن عبيد بن حنيف عن بن عباس قال  أردت ان أس -  339
عمر رضي هللا عنه فما رأيت موضعا فمكثت سنتين فلما كنا بمر الظھران وذھب ليقضى حاجته فجاء وقد قضى حاجته 
فذھبت أصب عليه من الماء قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاھرتا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال 

 ى شرط الشيخين عائشة وحفصة رضي هللا عنھما  إسناده صحيح عل

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين سمعه من أبي العجفاء سمعت عمر رضي هللا عنه يقول   - 340
ال تغلوا صدق النساء فإنھا لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في اآلخرة لكان أوالكم بھا النبي صلى هللا عليه و سلم ما أنكح 

وال نسائه فوق اثنتي عشرة وقيه وأخرى تقولونھا في مغازيكم قتل فالن شھيدا مات فالن شھيدا ولعله ان يكون شيئا من بناته 
قد وقر عجز دابته أو دف راحلته ذھبا وفضة يبتغى التجارة فال تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال محمد صلى هللا عليه و سلم 

 وي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي العجفاء فقد روى له أصحاب السنن من قتل في سبيل هللا فھو في الجنة  إسناده ق

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة أمله علي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد  -  341
وأثنى عليه وذكر نبي هللا صلى هللا  الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري  ان عمر رضي هللا عنه قام خطيبا فحمد هللا

عليه و سلم وأبا بكر رضي هللا عنه ثم قال أنى رأيت رؤيا كأن ديكا نقرني نقرتين وال أرى ذلك اال لحضور أجلى وان ناسا 
جل يأمرونني ان استخلفت وان هللا عز و جل لم يكن ليضيع خالفته ودينه وال الذي بعث به نبيه صلى هللا عليه و سلم فإن ع

بي أمر فالخالفة شورى في ھؤالء الرھط الستة الذين توفى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو عنھم راض فأيھم بايعتم له 
فاسمعوا له وأطيعوا وقد عرفت ان رجاال سيطعنون في ھذا األمر وإني قاتلتھم بيدي ھذه على اإلسالم فإن فعلوا فأولئك أعداء 

 ما أدع بعدي شيئا ھو أھم إلى من أمر الكاللة ولقد سألت نبي هللا صلى هللا عليه و سلم عنھا فما هللا الكفرة الضالل وإني وهللا
أغلظ لي في شيء قط ما أغلظ لي فيھا حتى طعن بيده أو بأصبعه في صدري أو جنبي وقال يا عمر تكفيك اآلية التي نزلت 

قضية ال يختلف فيھا أحد يقرأ القرآن أوال يقرأ القرآن ثم قال في الصيف التي في آخر سورة النساء وإني أن أعش اقض فيھا 
اللھم انى أشھدك على أمراء األمصار فإني بعثتھم يعلمون الناس دينھم وسنة نبيھم ويقسمون فيھم فيئھم ويعدلون عليھم وما 

تين ھذا الثوم والبصل لقد كنت أرى أشكل عليھم يرفعونه الي ثم قال يا أيھا الناس انكم تأكلون من شجرتين ال أراھما إال خبيث
الرجل على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتي يخرج به إلى البقيع فمن كان آكلھما ال بد 

 فليمتھما طبخا قال فخطب بھا عمر رضي هللا عنه يوم الجمعة وأصيب يوم األربعاء ألربع ليال بقين من ذي الحجة  صحيح 

حدثنا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال وأخبرني ھشيم عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة عن عمارة عن أبي  -  342
بردة عن أبي موسى ان عمر رضي هللا عنه قال  ھي سنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعني المتعة ولكني أخشى ان 

 يح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحجاج بن أرطاة يعرسوا بھن تحت األراك ثم يروحوا بھن حجاجا  صح

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا على بن عاصم أنبأنا يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد هللا عن أبيه أو جده الشك من  - 343
وصلى  صحيح  يزيد عن عمر رضي هللا عنه قال  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ بعد الحدث ومسح على خفيه

 لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وعاصم بن عبيدهللا 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك قال سمعت عياضا األشعري قال  شھدت اليرموك  -  344
الوليد وعياض وليس عياض ھذا بالذي وعلينا خمسة أمراء أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وبن حسنة وخالد بن 

حدث سماكا قال وقال عمر رضي هللا عنه إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة قال فكتبنا إليه انه قد جاش إلينا الموت واستمددناه 
 فكتب إلينا انه قد جاءني كتابكم تستمدوني وأني أدلكم على من ھو أعز نصرا وأحضر جندا هللا عز و جل فاستنصروه فإن
محمدا صلى هللا عليه و سلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم فإذا آتاكم كتابي ھذا فقاتلوھم وال تراجعوني قال فقاتلناھم 
فھزمناھم وقتلناھم أربع فراسخ قال وأصبنا أمواال فتشاوروا فأشار علينا عياض ان نعطي عن كل رأس عشرة قال وقال أبو 

لم تغضب قال فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وھو خلفه على فرس عربي  الخبر عبيدة من يراھني فقال شاب أنا ان 
 إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أنبأنا عيينة عن علي بن زيد قال قدمت المدينة فدخلت على سالم بن عبد هللا  -  345
أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى  وعلي جبة خز فقال لي سالم ما تصنع بھذه الثياب سمعت

 هللا عليه و سلم قال  إنما يلبس الحرير من ال خالق له  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان 

ه عن جده قال  قتل حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو المنذر أسد بن عمرو أراه عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي - 346
رجل ابنه عمدا فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فجعل عليه مائة من اإلبل ثالثين حقة وثالثين جذعه وأربعين ثنية 

 وقال ال يرث القاتل ولوال أنى سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ال يقتل والد بولده لقتلتك  حسن 

أبي ثنا ھشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر رضي هللا عنه لوال  حدثنا عبد هللا حدثني - 347
أنى سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ليس لقاتل شيء لورثتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه اإلبل  حسن لغيره 

 وھذا إسناد ضعيف النقطاعه 

قوب حدثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عبد هللا بن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كالھما حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يع -  348
عن مجاھد بن جبر فذكر الحديث وقال  أخذ عمر رضي هللا عنه من اإلبل ثالثين حقه وثالثين جذعه وأربعين ثنية إلى بازل 

سول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ليس لقاتل عامھا كلھا خلفه قال ثم دعا أخا المقتول فأعطاھا إياه دون أبيه وقال سمعت ر
 شيء  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف النقطاعه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال  جاء العباس  - 349
اقض بيني وبين ھذا الكذا كذا فقال الناس افصل بينھما وعلي عليھما السالم إلى عمر رضي هللا عنه يختصمان فقال العباس 

افصل بينھما قال ال أفصل بينھما قد علما أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال نورث ما تركنا صدقة  إسناده صحيح 
 على شرط الشيخين 

سيب ان عمر رضي هللا عنه قال  ان حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل عن بن أبي عروبة عن قتادة عن بن الم - 350
 من آخر ما نزل آية الربا وان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توفى ولم يفسرھا فدعوا الربا والريبة  حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو عبد هللا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراھيم بن أبي  - 351
ي موسى  أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك ال تدري ما أحدث أمير المؤمنين في موسى عن أب

النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي هللا عنه قد علمت ان النبي صلى هللا عليه و سلم قد فعله وأصحابه ولكني 
ج تقطر رؤوسھم  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات كرھت ان يظلوا بھن معرسين في األراك ثم يروحون بالح
 رجال الشيخين غير إبراھيم بن أبي موسى فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة عن سعد بن إبراھيم قال سمعت عبيد هللا بن عبد هللا  - 352
ن بن عوف قال  حج عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فأراد ان يخطب الناس بن عتبة يحدث عن بن عباس عن عبد الرحم

خطبة فقال عبد الرحمن بن عوف انه قد اجتمع عندك رعاع الناس فأخر ذلك حتى تأتي المدينة فلما قدم المدينة دنوت منه 
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قد رجم رسول هللا صلى هللا عليه و قريبا من المنبر فسمعته يقول وان ناسا يقولون ما بال الرجم وإنما في كتاب هللا الجلد و
 سلم ورجمنا بعده ولوال أن يقولوا أثبت في كتاب هللا ما ليس فيه ألثبتھا كما أنزلت  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان يعني بن  - 353
خطب قال  ذكر عمر رضي هللا عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يظل بشير ي

 اليوم يلتوي ما يجد دقال يمأل به بطنه  إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب فمن رجال مسلم 

ا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثن - 354
المسيب عن بن عمر عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وقال حجاج بالنياحة 

  عليه  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

شعبة عن قتادة قال سمعت ربيعا أبا العالية يحدث عن بن عباس حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا  - 355
حدثني رجال قال شعبة أحسبه قال من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم قال وأعجبھم إلى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  

بح حتى تطلع  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عن الصالة في ساعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الص
 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النھدي  -  356
م نھى عن قال  جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام أما بعد فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سل

 الحرير إال ھكذا إصبعين قال أبو عثمان فما عتمنا إال أنه األعالم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج وأبو داود قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت أبا  - 357
 ح على شرط الشيخين عثمان النھدي قال  جاءنا كتاب عمر  إسناده صحي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وأبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال   - 358
صلى عمر رضي هللا عنه الصبح وھو بجمع قال أبو داود كنا مع عمر بجمع فقال إن المشركين كانوا ال يفيضون حتى تطلع 

بير وإن نبي هللا صلى هللا عليه و سلم خالفھم فأفاض قبل طلوع الشمس  إسناده صحيح على شرط الشمس ويقولون أشرق ث
 الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد هللا بن دينار قال سمعت بن عمر يقول  سأل عمر  - 359
ي الجنابة من الليل فما اصنع قال اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد  رضي هللا عنه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال تصيبن

 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كھيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت بن عمر عن  - 360
يه و سلم نھى عن الجر وعن الدباء وعن المزفت  إسناده الجر فحدثنا عن عمر رضي هللا عنه  ان رسول هللا صلى هللا عل

 صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم األحول عن عبد هللا بن سرجس قال  رأيت األصيلع  -  361
 عنه يقبل الحجر ويقول أما اني أعلم أنك حجر ولكن رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعني عمر بن الخطاب رضي هللا

 يقبلك  إسناده صحيح على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي يحدث عن جويرية بن قدامة قال   - 362
لذي أصيب فيه عمر رضي هللا عنه قال فخطب فقال اني رأيت كان ديكا أحمر نقرني نقرة أو حججت فأتيت المدينة العام ا

نقرتين شعبة الشاك فكان من أمره انه طعن فأذن للناس عليه فكان أول من دخل عليه أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم ثم 
كان كلما دخل عليه قوم أثنوا عليه وبكوا قال فلما دخلنا أھل المدينة ثم أھل الشام ثم أذن ألھل العراق فدخلت فيمن دخل قال ف
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عليه قال وقد عصب بطنه بعمامة سوداء والدم يسيل قال فقلنا أوصنا قال وما سأله الوصية أحد غيرنا فقال عليكم بكتاب هللا 
أوصيكم باألنصار فإنھم شعب فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه فقلنا أوصنا فقال أوصيكم بالمھاجرين فإن الناس سيكثرون ويقلون و

اإلسالم الذي لجئ إليه وأوصيكم باألعراب فإنھم أصلكم ومادتكم وأوصيكم بأھل ذمتكم فإنھم عھد نبيكم ورزق عيالكم قوموا 
عني قال فما زادنا على ھؤالء الكلمات قال محمد بن جعفر قال شعبة ثم سألته بعد ذلك فقال في األعراب وأوصيكم باألعراب 

إخوانكم وعدو عدوكم  إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير جويرية بن قدامة فمن رجال فإنھم 
 البخاري 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج أنبأنا شعبة سمعت أبا جمرة الضبعي يحدث عن جويرية بن قدامة قال  حججت  -  363
ضي هللا عنه قال فخطب فقال اني رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر ر

شعبة الشاك قال فما لبث إال جمعة حتى طعن فذكر مثله إال أنه قال وأوصيكم بأھل ذمتكم فإنھم ذمة نبيكم قال شعبة ثم سألته 
 ده صحيح على شرط البخاري بعد ذلك فقال في األعراب وأوصيكم باألعراب فإنھم إخوانكم وعدو عدوكم  إسنا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد وعبد الوھاب عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن بن عباس  -  364
رضي هللا عنه انه قال شھد عندي رجال مرضيون فيھم عمر وأرضاھم عندي عمر  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى 

الة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عن صالة بعد ص
 عبدالوھاب بن عطاء الخفاف فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة  ان عمر رضي هللا عنه  - 365
ة فقال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن لبس الحرير إال موضع إصبعين أو ثالثة أو أربعة وأشار خطب الناس بالجابي

 بكفه  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عمر عن عمر رضي هللا  -  366
 ى هللا عليه و سلم قال  الميت يعذب في قبره بما نيح عليه  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين عنه ان النبي صل

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا كھمس عن بن بريدة ويزيد بن ھارون ثنا كھمس عن بن بريدة عن  -  367
ال  بينما نحن ذات يوم عند نبي هللا صلى هللا عليه يحيى بن يعمر سمع بن عمر قال حدثني عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ق

و سلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى قال يزيد ال نرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد 
محمد أخبرني عن حتى جلس إلى نبي هللا صلى هللا عليه و سلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا 

اإلسالم ما اإلسالم فقال اإلسالم ان تشھد ان ال إله اال هللا وان محمدا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت ان استطعت إليه سبيال قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال ثم قال أخبرني عن اإليمان قال اإليمان ان 

والقدر كله خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن اإلحسان ما اإلحسان } ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر  با{ تؤمن 
قال يزيد إن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنھا بأعلم بھا من السائل 

األمة ربتھا وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البناء قال ثم انطلق قال قال فأخبرني عن أماراتھا قال أن تلد 
فلبث مليا قال يزيد ثالثا فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا عمر أتدري من السائل قال قلت هللا ورسوله أعلم قال فإنه 

 جبريل أتاكم يعلمكم دينكم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا كھمس عن عبد هللا بن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع بن عمر قال ثنا  - 368
عمر رضي هللا عنه قال  كنا جلوسا عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكر الحديث اال أنه قال وال يرى عليه أثر السفر 

 فلبثت ثالثا فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا عمر  إسناده صحيح على شرط الشيخين وقال قال عمر رضي هللا عنه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بھز قال وثنا عفان قاال ثنا ھمام ثنا قتادة عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد هللا  ان بن  - 369
يأمر بھا قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول هللا صلى الزبير رضي هللا عنه ينھى عن المتعة وان بن عباس 

هللا عليه و سلم قال عفان ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي هللا عنه خطب الناس فقال ان القرآن ھو القرآن وان رسول هللا 
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ه و سلم إحداھما متعة الحج واألخرى صلى هللا عليه و سلم ھو الرسول وأنھما كانتا متعتان على عھد رسول هللا صلى هللا علي
 متعة النساء  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج أنبأنا بن لھيعة عن عبد هللا بن ھبيرة عن أبي تميم انه سمع عمر بن الخطاب  -  370
ت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول  لو انكم توكلتم على هللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو رضي هللا عنه يقول سمع

 خماصا وتروح بطانا  صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني بكير بن عبد هللا عن بسر بن سعيد عن بن الساعدي المالكي انه قال   -  371
اب رضي هللا عنه على الصدقة فلما فرغت منھا وأديتھا إليه أمر لي بعمالة فقلت له إنما عملت  استعملني عمر بن الخط

واجري على هللا قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي 
 تسأل فكل وتصدق  إسناده صحيح على شرط الشيخين  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا أعطيت شيئا من غير ان

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني بكير عن عبد الملك بن سعيد األنصاري عن جابر بن عبد هللا عن  -  372
فقلت صنعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه انه قال  ھششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم فقلت ال بأس 
 بذلك فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ففيم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

يعة ثنا عبد هللا بن ھبيرة قال سمعت أبا تميم الجيشاني يقول حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا بن لھ - 373
سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  لو انكم كنتم توكلون على هللا حق 

 توكله لرزقكم كما يرزق الطير أال ترون انھا تغدو خماصا وتروح بطانا  صحيح 

هللا حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن بن يعمر قال قلت البن حدثنا عبد  - 374
عمر رضي هللا عنه  انا نسافر في اآلفاق فنلقى قوما يقولون ال قدر فقال بن عمر إذا لقيتموھم فأخبروھم ان عبد هللا بن عمر 

ث بينما نحن عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجاء رجل فذكر من ھيئته فقال منھم بريء وانھم منه براء ثالثا ثم انشا يحد
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أدنه فدنا فقال أدنه فدنا فقال أدنه فدنا حتى كاد ركبتاه تمسان ركبتيه فقال يا رسول هللا أخبرني 

ه واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر قال سفيان أراه قال خيره وشره ما اإليمان أو عن اإليمان قال تؤمن با ومالئكته وكتبه ورسل
قال فما اإلسالم قال أقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شھر رمضان وغسل من الجنابة كل ذلك قال صدقت صدقت 

 صلى هللا عليه و سلم ثم قال قال القوم ما رأينا رجال أشد توقيرا لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم من ھذا كأنه يعلم رسول هللا
يا رسول هللا أخبرني عن اإلحسان قال أن تعبد هللا أو تعبده كأنك تراه فإن ال تراه فإنه يراك كل ذلك نقول ما رأينا رجال أشد 

قال توقيرا لرسول هللا من ھذا فيقول صدقت صدقت قال أخبرني عن الساعة قال ما المسئول عنھا بأعلم بھا من السائل قال ف
صدقت قال ذاك مرارا ما رأينا رجال أشد توقيرا لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم من ھذا ثم ولى قال سفيان فبلغني أن رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم قال التمسوه فلم يجدوه قال ھذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ما أتاني في صورة اال عرفته غير ھذه 

 شرط مسلم  الصورة  إسناده صحيح على

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن بن يعمر قال  سألت بن  - 375
عمر أو سأله رجل انا نسير في ھذه األرض فنلقى قوما يقولون ال قدر فقال بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرھم ان عبد هللا بن 

منه براء قالھا ثالث مرات ثم انشا يحدثنا قال بينا نحن عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجاء رجل عمر منھم بريء وھم 
نا فقال يا رسول هللا أدنو فقال أدنه فدنا رتوة ثم قال يا رسول هللا أدنو فقال أدنه فدنا رتوة ثم قال يا رسول هللا أدنو فقال أدنه فد

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا ما اإليمان فذكر معناه  إسناده  رتوة حتى كادت ان تمس ركبتاه ركبة
 ) وسابقه على شرط مسلم ( صحيح كسابقه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى األشيب ثنا بن لھيعة ثنا الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد هللا بن  - 376
لخطاب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أظل رأس غاز أظله هللا يوم سراقة العدوي عن عمر بن ا
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القيامة ومن جھز غازيا حتى يستقل بجھازه كان له مثل أجره ومن بنى مسجدا يذكر فيه اسم هللا بنى هللا له بيتا في الجنة  
 صحيح 

ياد ثنا عبد هللا يعني بن المبارك أنبأنا يونس عن الزھري عن السائب بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عتاب يعني بن ز - 377
يزيد وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال عبد هللا وقد بلغ به أبي 

الليل فقرأه ما بين صالة الفجر إلى الظھر الي النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من 
 فكأنما قرأه من ليلته  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي  - 378
يسألونك عن { فنزلت ھذه اآلية التي في سورة البقرة هللا عنه قال  لما نزل تحريم الخمر قال اللھم بين لنا في الخمر بيانا شافيا 

قال فدعى عمر رضي هللا عنه فقرئت عليه فقال اللھم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت } الخمر والميسر قل فيھما إثم كبير 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فكان منادي } يا أيھا الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى { اآلية التي في سورة النساء 

إذا أقام الصالة نادى ان ال يقربن الصالة سكران فدعى عمر رضي هللا عنه فقرئت عليه فقال اللھم بين لنا في الخمر بيانا 
قال فقال عمر رضي } فھل أنتم منتھون { شافيا فنزلت اآلية التي في المائدة فدعى عمر رضي هللا عنه فقرئت عليه فلما بلغ 

 هللا عنه انتھينا انتھينا  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلف بن الوليد 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة عن الحكم عن أبي وائل عن صبي بن معبد  انه كان نصرانيا تغلبيا فاسلم  -  379
أن يجاھد فقيل له أحججت قال ال فقيل له حج واعتمر ثم  فسأل أي العمل أفضل فقيل له الجھاد في سبيل هللا عز و جل فأراد

جاھد فأھل بھما جميعا فوافق زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فقاال ھو أضل من ناقته أو ما ھو بأھدى من جمله فانطلق 
ى هللا عليه و سلم  إلى عمر رضي هللا عنه فأخبره بقولھما فقال ھديت لسنة نبيك صلى هللا عليه و سلم أو لسنة رسول هللا صل

 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير صبي بن معبد 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن ھشام قال أخبرني أبي ان عمر رضي هللا عنه قال  للحجر إنما أنت  - 380
 صحيح حجر ولوال أني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله  

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن ھشام عن أبيه  ان عمر رضي هللا عنه أتى الحجر فقال اني ألعلم انك حجر ال  - 381
تضر وال تنفع ولوال اني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقبلك ما قبلتك قال ثم قبله  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

 والد ھشام لم يدرك عمر وقد صح موصوال من غير ھذا الطرق إال أن عروة بن الزبير 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن إبراھيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة  ان عمر رضي هللا عنه  - 382
 ى شرط مسلم قبله والتزمه ثم قال رأيت أبا القاسم صلى هللا عليه و سلم بك حفيا يعني الحجر  إسناده صحيح عل

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا ھشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول هللا صلى  - 383
 هللا عليه و سلم  إذا جاء الليل من ھھنا وذھب النھار من ھھنا فقد أفطر الصائم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ي ثنا وكيع ثنا ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي هللا عنه قال قال رسول حدثنا عبد هللا حدثني أب - 384
هللا صلى هللا عليه و سلم  مثل الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في قيئه  إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير 

 ھشام بن سعد فمن رجال مسلم 

وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي هللا عنه قال  كان  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا - 385
أھل الجاھلية ال يفيضون من جمع حتى يقولوا أشرق ثبير كيما نغير فلما جاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خالفھم فكان 

 يح على شرط الشيخين يدفع من جمع مقدار صالة المسفرين بصالة الغداة قبل طلوع الشمس  إسناده صح
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا رباح بن أبي معروف عن بن أبي مليكة سمع بن عباس رضي هللا عنه يقول قال  - 386
لي عمر رضي هللا عنه سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ان الميت ليعذب ببكاء أھله عليه  إسناده حسن رجاله 

 خين غير رباح بن أبي معروف فمن رجال مسلم ثقات رجال الشي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عاصم بن عبيد هللا عن سالم عن بن عمر رضي هللا عنه  - 387
اد قال قال عمر رضي هللا عنه  انا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمسح على خفيه في السفر  صحيح لغيره وھذا إسن

 ضعيف لضعف عاصم بن عبيدهللا 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي هللا عنه  أن  - 388
النبي صلى هللا عليه و سلم كان يتعوذ من البخل والجبن وعذاب القبر وأرذل العمر وفتنة الصدر قال وكيع فتنة الصدر أن 

 ل وذكر وكيع الفتنة لم يتب منھا  إسناده صحيح على شرط الشيخين يموت الرج

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عمر بن الوليد الشني عن عبد هللا بن بريدة قال  جلس عمر رضي هللا عنه  - 389
وا خيرا فقال وجبت ثم مروا بجنازة مجلسا كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يجلسه تمر عليه الجنائز قال فمروا بجنازة فاثن

فاثنوا خيرا فقال وجبت ثم مروا بجنازة فقالوا خيرا فقال وجبت ثم مروا بجنازة فقالوا ھذا كان أكذب الناس فقال ان أكذب 
ثالثة الناس أكذبھم على هللا ثم الذين يلونھم من كذب على روحه في جسده قال قالوا أرأيت إذا شھد أربعة قال وجبت قالوا أو 

قال وثالثة قال وجبت قالوا واثنين قال وجبت وألن أكون قلت واحدا أحب إلي من حمر النعم قال فقيل لعمر ھذا شيء تقوله 
 برأيك أم شيء سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال بل سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  صحيح 

ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال بلغ عمر رضي هللا عنه  أن حدثنا عبد هللا حدثني أبي  - 390
سعدا لما بنى القصر قال انقطع الصويت فبعث إليه محمد بن مسلمة فلما قدم أخرج زنده وأورى ناره وابتاع حطبا بدرھم 

با ما قاله فقال نؤدي عنك الذي تقوله ونفعل وقيل لسعد ان رجال فعل كذا وكذا فقال ذاك محمد بن مسلمة خرج إليه فحلف 
ما أمرنا به فاحرق الباب ثم أقبل يعرض عليه أن يزوده فأبي فخرج فقدم على عمر رضي هللا عنه فھجر إليه فسار ذھابه 

ما قاله قال  ورجوعه تسع عشرة فقال لوال حسن الظن بك لرأينا انك لم تؤد عنا قال بلى أرسل يقرأ السالم ويعتذر ويحلف با
فھل زودك شيئا قال ال قال فما منعك أن تزودني أنت قال اني كرھت ان آمر لك فيكون لك البارد ويكون لي الحار وحولي 
أھل المدينة قد قتلھم الجوع وقد سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ال يشبع الرجل دون جاره آخر مسند عمر بن 

السقيفة  رجاله ثقات رجال الشيخين و رواية عباية بن رفاعة عن عمر مرسلة قاله أبو زرعة الخطاب رضي هللا عنه حديث 
كما في المراسيل وجعل أبو نعيم في الحلية الحديث من رواية عباية عن محمد بن مسلمة عن عمر وإسناده إلى عباية صحيح 

 ... رجاله كلھم ثقات 

ولفظه عند  751والطبراني في الكبير  119ديث أنس بن مالك عند البزار شاھد من ح" ال يشبع الرجل دون جاره " ولقوله 
ونحوه عن ابن عباس  358/  3وحسن المنذري إسناده في الترغيب " ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاو " البزار 

 )  176/  4( وصححه الحاكم  112والبخاري في األدب المفرد  2699عند أبي يعلى 

 ھو محمد بن مسلمة " ا منعك أن تزودني أنت فم" القائل * 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع ثنا مالك بن أنس حدثني بن شھاب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن  - 391
 عتبة بن مسعود ان بن عباس أخبره  ان عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله قال بن عباس وكنت أقرئ عبد الرحمن بن

عوف فوجدني وأنا أنتظره وذلك بمنى في آخر حجة حجھا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال عبد الرحمن بن عوف ان 
رجال أتى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال ان فالنا يقول لو قد مات عمر رضي هللا عنه بايعت فالنا فقال عمر رضي 

الرھط الذين يريدون ان يغصبوھم أمرھم قال عبد الرحمن فقلت يا أمير  هللا عنه اني قائم العشية في الناس فمحذرھم ھؤالء
المؤمنين ال تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءھم وانھم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس فأخشى ان 

نھا دار الھجرة والسنة وتخلص تقول مقالة يطير بھا أولئك فال يعوھا وال يضعوھا على مواضعھا ولكن حتى تقدم المدينة فإ
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بعلماء الناس وأشرافھم فتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعونھا مواضعھا فقال عمر رضي هللا عنه لئن قدمت المدينة 
سالما صالحا ألكلمن بھا الناس في أول مقام أقومه فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وكان يوم الجمعة عجلت األرواح 

عمى فقلت لمالك وما صكة األعمى قال انه ال يبالي أي ساعة خرج ال يعرف الحر والبرد ونحو ھذا فوجدت سعيد بن صكة األ
زيد عند ركن المنبر األيمن قد سبقني فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته فلم انشب ان طلع عمر رضي هللا عنه فلما رأيته قلت 

ا عليه أحد قبله قال فأنكر سعيد بن زيد ذلك فقال ما عسيت ان يقول ما لم يقل أحد ليقولن العشية على ھذا المنبر مقالة ما قالھ
فجلس عمر رضي هللا عنه على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على هللا بما ھو أھله ثم قال أما بعد أيھا الناس فإني قائل 

وعقلھا فليحدث بھا حيث انتھت به راحلته ومن لم يعھا فال مقالة قد قدر لي أن أقولھا ال أدري لعلھا بين يدي أجلي فمن وعاھا 
أحل له أن يكذب علي إن هللا تبارك وتعالى بعث محمدا صلى هللا عليه و سلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه 

الناس زمان ان يقول قائل آية الرجم فقرأناھا ووعيناھا ورجم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ورجمنا بعده فأخشى ان طال ب
ال نجد آية الرجم في كتاب هللا عز و جل فيضلوا بترك فريضة قد أنزلھا هللا عز و جل فالرجم في كتاب هللا حق على من زنى 
ن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو االعتراف اال وأنا قد كنا نقرأ ال ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أ

ترغبوا عن آبائكم أال وإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال تطروني كما أطري عيسى بن مريم عليه السالم فإنما أنا 
عبد هللا فقولوا عبد هللا ورسوله وقد بلغني ان قائال منكم يقول لو قد مات عمر رضي هللا عنه بايعت فالنا فال يفترن امرؤ ان 

ي هللا عنه كانت فلتة اال وإنھا كانت كذلك اال وان هللا عز و جل وقى شرھا وليس فيكم اليوم من يقول ان بيعة أبي بكر رض
تقطع إليه األعناق مثل أبي بكر رضي هللا عنه اال وانه كان من خيرنا حين توفى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان عليا 

ا بنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وتخلفت عنا األنصار والزبير ومن كان معھما تخلفوا في بيت فاطمة رضي هللا عنھ
بأجمعھا في سقيفة بني ساعدة واجتمع المھاجرون إلى أبي بكر رضي هللا عنه فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من 

يا معشر المھاجرين فقلت نريد األنصار فانطلقنا نؤمھم حتى لقينا رجالن صالحان فذكرا لنا الذي صنع القوم فقاال أين تريدون 
إخواننا ھؤالء من األنصار فقاال ال عليكم ان ال تقربوھم واقضوا أمركم يا معشر المھاجرين فقلت وهللا لنأتينھم فانطلقنا حتى 
ه جئناھم في سقيفة بني ساعدة فإذا ھم مجتمعون وإذا بين ظھرانيھم رجل مزمل فقلت من ھذا فقالوا سعد بن عبادة فقلت ما ل

قالوا وجع فلما جلسنا قام خطيبھم فأثنى على هللا عز و جل بما ھو أھله وقال أما بعد فنحن أنصار هللا عز و جل وكتيبة 
اإلسالم وأنتم يا معشر المھاجرين رھط منا وقد دفت دافة منكم يريدون ان يخزلونا من أصلنا ويحضنونا من األمر فلما سكت 

ة أعجبتني أردت ان أقولھا بين يدي أبي بكر رضي هللا عنه وقد كنت أداري منه بعض أردت ان أتكلم وكنت قد زورت مقال
الحد وھو كان أحلم مني وأوقر فقال أبو بكر رضي هللا عنه على رسلك فكرھت ان أغضبه وكان أعلم مني وأوقر وهللا ما 

بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أھله ولم ترك من كلمة أعجبتني في تزويري اال قالھا في بديھته وأفضل حتى سكت فقال أما 
تعرف العرب ھذا األمر اال لھذا الحي من قريش ھم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد ھذين الرجلين أيھما شئتم 

حب وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح فلم أكره مما قال غيرھا وكان وهللا ان أقدم فتضرب عنقي ال يقربني ذلك الي أثم أ
الي من ان أتأمر على قوم فيھم أبو بكر رضي هللا عنه اال ان تغير نفسي عند الموت فقال قائل من األنصار أنا جذيلھا المحكك 
وعذيقھا المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فقلت لمالك ما معنى انا جذيلھا المحكك وعذيقھا المرجب قال كأنه يقول 

لغط وارتفعت األصوات حتى خشيت االختالف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه انا داھيتھا قال وكثر ال
المھاجرون ثم بايعه األنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منھم قتلتم سعدا فقلت قتل هللا سعدا وقال عمر رضي هللا 

ة أبي بكر رضي هللا عنه خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعة ان عنه أما وهللا ما وجدنا فيما حضرنا أمرا ھو أقوى من مبايع
يحدثوا بعدنا بيعة فأما ان نتابعھم على ما ال نرضى وإما ان نخالفھم فيكون فيه فساد فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين 

بن الزبير ان الرجلين اللذين لقياھما  فال بيعة له وال بيعة للذي بايعه تغرة ان يقتال قال مالك وأخبرني بن شھاب عن عروة
عويمر بن ساعدة ومعمر بن عدي قال بن شھاب وأخبرني سعيد بن المسيب ان الذي قال أنا جذيلھا المحكك وعذيقھا المرجب 

 الحباب بن المنذر  إسناده صحيح على شرط مسلم 

ى بن سعيد انه سمع أنس بن مالك يقول قال حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن يحي - 392
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أال أخبركم بخير دور األنصار بني النجار ثم بني عبد األشھل ثم بلحارث بن الخزرج ثم بني 

 ساعدة وقال في كل دور األنصار خير  إسناده صحيح على شرط مسلم 
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ن عيسى ثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق ب -  393
 هللا عليه و سلم  المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا  إسناده صحيح على شرط مسلم 

ان رسول هللا صلى   حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنه -  394
 هللا عليه و سلم نھى عن بيع حبل الحبلة  إسناده صحيح على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنه قال  كنا نتبايع الطعام  -  395
نا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل ان نبيعه  على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيبعث علينا من يأمر

 ) وسابقه على شرط مسلم ( إسناده صحيح كسابقه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنه قال قال رسول هللا  -  396
 ) وسابقه على شرط مسلم (  يبعه حتى يستوفيه  إسناده صحيح كسابقه صلى هللا عليه و سلم  من ابتاع طعاما فال

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا  - 397
ة عدل فيعطي شركاؤه حقھم وعتق عليه عليه و سلم قال  من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيم

 ) وسابقه على شرط مسلم ( العبد وإال فقد أعتق ما أعتق  إسناده صحيح كسابقه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن سعيد قال قلت البن عمر رضي هللا عنه رجل العن امرأته فقال   -  398
 وذكر الحديث  إسناده صحيح على شرط الشيخين  فرق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بينھما

  مسند عثمان بن عفان رضي هللا عنه

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا سعيد ثنا عوف ثنا يزيد يعني الفارسي قال أبي أحمد بن حنبل وثنا  - 399
عثمان بن عفان ما حملكم على ان عمدتم إلى محمد بن جعفر ثنا عوف عن يزيد قال قال لنا بن عباس رضي هللا عنه قلت ل

األنفال وھي من المثاني والى براءة وھي من المائين فقرنتم بينھما ولم تكتبوا قال بن جعفر بينھما سطرا بسم هللا الرحمن 
سلم كان  الرحيم ووضعتموھا في السبع الطوال ما حملكم على ذلك قال عثمان رضي هللا عنه  ان رسول هللا صلى هللا عليه و

مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول ضعوا 
ھذا في السورة التي يذكر فيھا كذا وكذا وينزل عليه اآليات فيقول ضعوا ھذه اآليات في السورة التي يذكر فيھا كذا وكذا 

ھذه اآلية في السورة التي يذكر فيھا كذا وكذا وكانت األنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة  وينزل عليه اآلية فيقول ضعوا
من آخر القرآن فكانت قصتھا شبيھا بقصتھا فقبض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ولم يبين لنا انھا منھا وظننت انھا منھا 

رحمن الرحيم قال بن جعفر ووضعتھا في السبع الطول  إسناده ضعيف فمن ثم قرنت بينھما ولم أكتب بينھما سطرا بسم هللا ال
فال يقبل منه مثل ھذا الحديث ينفرد به وفيه : قوله  -بعد الكالم في يزيد بن ھرمز  -و نقل عن أحمد شاكر . و متنه منكر 

يه تشكيك في إثبات البسملة في تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف وف
أوائل السور كأن عثمان كان يثبتھا برأيه وينفيھا برأية وحاشاه من ذلك فال علينا إذا قلنا إنه حديث ال أصل له تطبيقا للقواعد 

 الصحيحة التي ال خالف فيھا بين أئمة الحديث 

أخبرني أبي ان حمران أخبره قال  توضأ عثمان حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن ھشام بن عروة  -  400
رضي هللا عنه على البالط ثم قال ألحدثنكم حديثا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لوال آية في كتاب هللا ما 
 حدثتكموه سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل فصلى غفر له ما بينه وبين الصالة

 األخرى حتى يصليھا  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن مالك حدثني نافع عن نبيه بن وھب عن أبان بن عثمان رضي هللا عنه  - 401
 مسلم  عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  المحرم ال ينكح وال ينكح وال يخطب  إسناده صحيح على شرط
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن بن حرملة قال سمعت سعيدا يعني بن المسيب قال  خرج عثمان رضي هللا عنه  - 402
حاجا حتي إذا كان ببعض الطريق قيل لعلي رضوان هللا عليھما انه قد نھى عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال علي رضي هللا 

لوا فأھل علي وأصحابه بعمرة فلم يكلمه عثمان رضي هللا عنه في ذلك فقال له علي رضي هللا عنه ألصحابه إذا ارتحل فارتح
عنه ألم أخبر انك نھيت عن التمتع بالعمرة قال فقال بلى قال فلم تسمع من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تمتع قال بلى  حسن 

 لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن حرملة 

ا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي هللا عنه  ان حدثن -  403
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا  صحيح لغيره 

مقاعد ثالثا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي النضر عن أنس  ان عثمان رضي هللا عنه توضأ بال -  404
ثالثا وعنده رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال أليس ھكذا رأيتم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتوضأ 

 قالوا نعم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

 " عن أبي أنس " صوابه " عن أنس * " 

رحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان وعبد ال -  405
عثمان رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه  إسناده صحيح على شرط 

 الشيخين 

عمران بن أبان يحدث عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت  - 406
عثمان رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أتم الوضوء كما أمره هللا عز و جل فالصلوات المكتوبات 

 كفارات لما بينھن  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

فحدثني أبو سھلة ان عثمان رضي هللا عنه  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال قال قيس - 407
قال يوم الدار حين حصر  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عھد الي عھدا فأنا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم  

 إسناده حسن 

ان بن حكيم عن عبد الرحمن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان وعبد الرزاق قاال ثنا سفيان عن عثم -  408
بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال عبد الرزاق عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من صلى صالة العشاء 
والصبح في جماعة فھو كقيام ليلة وقال عبد الرحمن من صلى العشاء في جماعة فھو كقيام نصف ليلة ومن صلى الصبح في 

 ليلة  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم فمن رجال مسلم  جماعة فھو كقيام

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا علي بن المبارك عن يحيى يعني بن كثير عن محمد بن إبراھيم  -  409
سلم قال  من صلى العشاء في جماعة فھو كمن قام نصف الليل عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه ان النبي صلى هللا عليه و 

 ومن صلى الصبح في جماعة فھو كمن قام الليل كله  صحيح وھذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين إال أن فيه انقطاعا 

فروخ مولى القرشيين  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا إبراھيم ثنا يونس يعني بن عبيد هللا حدثني عطاء بن  - 410
ان عثمان رضي هللا عنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه فلقيه فقال له ما منعك من قبض مالك قال إنك غبنتني فما ألقى 
من الناس أحدا إال وھو يلومني قال أو ذلك يمنعك قال نعم قال فاختر بين أرضك ومالك ثم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

  عز و جل الجنة رجال كان سھال مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا  حسن لغيره و سلم أدخل هللا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا يونس بن عبيد عن أبي معشر عن إبراھيم عن علقمة قال  كنت مع بن  -  411
قال فلما ذكرت النساء قال بن مسعود  مسعود وھو عند عثمان رضي هللا عنه فقال له عثمان رضي هللا عنه ما بقى للنساء منك

ادن يا علقمة قال وأنا رجل شاب فقال عثمان رضي هللا عنه خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على فتية من المھاجرين 
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فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ومن ال فإن الصوم له وجاء  صحيح رجاله ثقات 
 ين غير أبي معشر فمن رجال مسلم رجال الشيخ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وبھز وحجاج قالوا حدثنا شعبة قال سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن  - 412
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم انه قال  ان 

علم القرآن أو تعلمه قال محمد بن جعفر وحجاج فقال أبو عبد الرحمن فذاك الذي أقعدني ھذا المقعد قال حجاج قال خيركم من 
شعبة ولم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان رضي هللا عنه وال من عبد هللا ولكن قد سمع من علي رضي هللا عنه قال أبي 

 ل خيركم من تعلم القرآن وعلمه  إسناده صحيح على شرط الشيخين وقال بھز عن شعبة قال علقمة بن مرثد أخبرني وقا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة أخبرني علقمة بن مرثد وقال  فيه من تعلم القرآن أو علمه  إسناده صحيح  - 413
 على شرط الشيخين 

عبة عن عمرو بن دينار قال سمعت رجال يحدث عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وحجاج قاال ثنا ش -  414
عثمان بن عفان رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  كان رجل سمحا بائعا ومبتاعا وقاضيا ومقتضيا فدخل 

 الجنة  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة الذي روى عنه عمرو بن دينار 

مد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان عن عثمان بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا مح - 415
عفان رضي هللا عنه انه  دعا بماء فتوضأ ومضمض واستنشق ثم غسل وجھه ثالثا وذراعيه ثالثا ثالثا ومسح برأسه وظھر 

منين قال رأيت رسول هللا صلى هللا قدميه ثم ضحك فقال ألصحابه اال تسألوني عما أضحكني فقالوا مم ضحكت يا أمير المؤ
عليه و سلم دعا بماء قريبا من ھذه البقعة فتوضأ كما توضأت ثم ضحك فقال أال تسألوني ما أضحكني فقالوا ما أضحكك يا 
رسول هللا فقال ان العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجھه حط هللا عنه كل خطيئة أصابھا بوجھه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وان 

 برأسه كان كذلك وإذا طھر قدميه كان كذلك  صحيح لغيره  مسح

 " غسل وحھه " على غسل القدمين وأنه معطوف على قوله  - إن صح  - ومسح برأسه وظھر قدميه " ويحمل قوله * 

سعد حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بھز أخبرنا مھدي بن ميمون ثنا محمد بن عبد هللا بن أبي يعقوب عن الحسن بن  - 416
مولى حسن بن علي عن رباح قال  زوجني أھلي أمة لھم رومية فوقعت عليھا فولدت لي غالما أسود مثلي فسميته عبد هللا ثم 
وقعت عليھا فولدت لي غالما أسود مثلي فسميته عبيد هللا ثم طبن لھا غالم ألھلي رومي يقال له يوخنس فراطنھا بلسانه قال 

غات فقلت لھا ما ھذا قالت ھو ليوخنس قال فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي هللا عنه فولدت غالما كأنه وزغة من الوز
قال مھدي أحسبه قال سألھما فاعترفا فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فإن رسول 

مھدي وأحسبه قال جلدھا وجلده وكانا مملوكين  إسناده  هللا صلى هللا عليه و سلم قضى أن الولد للفراش وللعاھر الحجر قال
 ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا شيبان أبو محمد ثنا مھدي بن ميمون ثنا محمد بن عبد هللا بن أبي يعقوب عن الحسن بن  -  417
ال أن رسول هللا صلى هللا سعد عن رباح  فذكر الحديث قال فرفعتھما إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي هللا عنه فق

 عليه و سلم قضى ان الولد للفراش فذكر مثله  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا إبراھيم يعني بن سعد ثنا بن شھاب عطاء بن يزيد عن حمران قال  دعا  - 418
أدخل يمينه في اإلناء فغسل كفيه ثالثا ثم غسل عثمان رضي هللا عنه بماء وھو على المقاعد فسكب على يمينه فغسلھا ثم 

وجھه ثالث مرار ومضمض واستنشق واستنثر وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثالث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين ثالث مرار ثم قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من توضأ نحو وضوئي ھذا ثم صلى ركعتين ال 

 فسه فيھما غفر له ما تقدم من ذنبة  إسناده صحيح يحدث ن
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إبراھيم بن نصر الترمذي ثنا إبراھيم بن سعد عن بن شھاب عن عطاء بن يزيد عن  -  419
 حمران مولى عثمان أنه  رأى عثمان رضي هللا عنه دعا بإناء فذكر نحوه  صحيح بالطريق السابقة 

د هللا حدثني أبي ثنا أبو قطن ثنا يونس يعنى بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عب -  420
أشرف عثمان رضي هللا عنه من القصر وھو محصور فقال  انشد با من شھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم حراء إذ 

نبي أو صديق أو شھيد وأنا معه فانتشد له رجال قال انشد با من اھتز الجبل فركله بقدمه ثم قال اسكن حراء ليس عليك اال 
شھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم بيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أھل مكة قال ھذه يدي وھذه يد عثمان 

و سلم قال من يوسع لنا بھذا البيت رضي هللا عنه فبايع لي فانتشد له رجال قال انشد با من شھد رسول هللا صلى هللا عليه 
في المسجد ببيت في الجنة فابتعته من مالي فوسعت به المسجد فانتشد له رجال قال وأنشد با من شھد رسول هللا صلى هللا 
 عليه و سلم يوم جيش العسرة قال من ينفق اليوم نفقة متقبلة فجھزت نصف الجيش من مالي قال فانتشد له رجال وأنشد با

من شھد رومة يباع ماؤھا بن السبيل فابتعتھا من مالي فأبحتھا البن السبيل قال فانتشد له رجال  صحيح رجاله ثقات رجال 
 الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزھري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال   -  421
هللا عنه توضأ فافرغ على يديه ثالثا فغسلھما ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجھه ثالثا ثم غسل  رأيت عثمان بن عفان رضي

يده اليمنى إلى المرفق ثالثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثالثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت 
ال من توضأ وضوئي ھذا ثم صلى ركعتين ال يحدث فيھما رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ نحوا من وضوئي ھذا ثم ق
 نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وھب قال  أرسل عمر بن عبيد  - 422
كحل عينيه وھو محرم أو بأي شيء يكحلھما وھو محرم فأرسل إليه ان يضمدھما هللا إلى أبان بن عثمان رضي هللا عنه أي

بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان رضي هللا عنه يحدث ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده صحيح على 
 شرط مسلم 

نا عمران بن حدير عن عبد الملك بن عبيد عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال ثنا عبيد هللا بن عمر ثنا عثمان بن عمر ث -  423
حمران بن أبان عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من علم ان الصالة حق واجب دخل 

 الجنة  إسناده ضعيف 

ن يزيد ثنا حرملة عن سعيد حدثنا عبد هللا ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثني أبو معشر يعني البراء واسمه يوسف ب - 424
بن المسيب قال  حج عثمان حتى إذا كان في بعض الطريق أخبر علي ان عثمان نھى أصحابه عن التمتع بالعمرة والحج فقال 
علي ألصحابه إذا راح فروحوا فأھل على وأصحابه بعمرة فلم يكلمھم عثمان فقال علي رضي هللا عنه ألم أخبر أنك نھيت عن 

 متع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فما أدري ما أجابه عثمان رضي هللا عنه  حسن لغيره التمتع ألم يت

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال  أرسل إلى عمر بن  -  425
ل ھذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام قال وال الخطاب رضي هللا عنه فبينا أنا كذلك إذ جاءه مواله يرفأ فقا

أدري أذكر طلحة أم ال يستأذنون عليك قال ائذن لھم ثم مكث ساعة ثم جاء فقال ھذا العباس وعلى رضي هللا عنھما يستأذنان 
مان فيما أفاء هللا على عليك قال ائذن لھما فلما دخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين ھذا وھما حينئذ يختص

رسوله من أموال بنى النضير فقال القوم اقض بينھما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد من صاحبه فقد طالت خصومتھما فقال 
عمر رضي هللا عنه أنشدكم هللا الذي بإذنه تقوم السماوات واألرض أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ال نورث 

صدقة قالوا قد قال ذلك وقال لھما مثل ذلك فقاال نعم قال فإني سأخبركم عن ھذا الفيء ان هللا عز و جل خص نبيه ما تركنا 
} وما أفاء هللا على رسوله منھم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب { صلى هللا عليه و سلم منه بشيء لم يعطه غيره فقال 

ة وهللا ما احتازھا دونكم وال استأثر بھا عليكم لقد قسمھا بينكم وبثھا فيكم حتى وكانت لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم خاص
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بقى منھا ھذا المال فكان ينفق على أھله منه سنة ثم يجعل ما بقى منه مجعل مال هللا فلما قبض رسول هللا صلى هللا عليه و 
م بعده أعمل فيھا بما كان يعمل رسول هللا صلى هللا سلم قال أبو بكر رضي هللا عنه أنا ولي رسول هللا صلى هللا عليه و سل

 عليه و سلم فيھا  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا ثنا إسماعيل أبو معمر ثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح  - 426
ازة فقام إليھا وقال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأى عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي هللا عنه انه  رأى جن

 جنازة فقام لھا  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثنا محمد بن أبي بكر ثنا خالد بن الحرث ثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن عبد هللا بن قارظ عن أبي عبيد  - 427
ي يوم الفطر والنحر يصليان ثم ينصرفان فيذكران الناس فسمعتھما يقوالن نھى قال  شھدت عليا وعثمان رضي هللا عنھما ف

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن صوم ھذين اليومين  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن عبدهللا 

اب عن عطاء بن يزيد الجندعي انه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن أبي بكر أخبرنا بن جريج حدثني بن شھ - 428
سمع حمران مولى عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال  رأيت أمير المؤمنين عثمان يتوضأ فاھراق على يديه ثالث مرات ثم 

 استنثر ثالث مرات ومضمض ثالثا وذكر الحديث مثل معنى حديث معمر  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

بي ثنا يزيد بن ھارون أنبأنا الجريري عن عروة بن قبيصة عن رجل من األنصار عن أبيه أن حدثنا عبد هللا حدثني أ -  429
عثمان رضي هللا عنه قال  اال أريكم كيف كان وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالوا بلى فدعا بماء فتمضمض ثالثا 

ه ثالثا ثم قال واعلموا ان األذنين من الرأس ثم قال واستنثر ثالثا وغسل وجھه ثالثا وذراعيه ثالثا ومسح برأسه وغسل قدمي
 قد تحريت لكم وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  حسن لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عوف األعرابي عن معبد الجھني عن حمران بن أبان قال كنا عند  -  430
فتوضأ  فلما فرغ من وضوئه تبسم فقال ھل تدرون مما ضحكت قال فقال توضأ  عثمان بن عفان رضي هللا عنه فدعا بماء

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كما توضأت ثم تبسم ثم قال ھل تدرون مم ضحكت قال قلنا هللا ورسوله أعلم قال ان العبد إذا 
ه من الذنوب  إسناده صحيح رجاله توضأ فأتم وضوءه ثم دخل في صالته فأتم صالته خرج من صالته كما خرج من بطن أم

 ثقات رجال الشيخين غير معبد الجھني 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا روح ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد هللا بن شقيق يقول  كان عثمان رضي هللا عنه  -  431
له علي رضي هللا عنه لقد علمت ان  ينھى عن المتعة وعلي رضي هللا عنه يفتى بھا فقال له عثمان رضي هللا عنه قوال فقال

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فعل ذلك قال عثمان رضي هللا عنه أجل ولكنا كنا خائفين قال شعبة فقلت لقتادة ما كان خوفھم 
 قال ال أدري  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدهللا بن شقيق فمن رجال مسلم 

ا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد هللا بن شقيق  كان عثمان رضي هللا عنه حدثن - 432
ينھى عن المتعة وعلي رضي هللا عنه يأمر بھا فقال عثمان رضي هللا عنه لعلي قوال ثم قال علي رضي هللا عنه لقد علمت انا 

 سلم قال أجل ولكنا كنا خائفين  إسناده صحيح على شرط مسلم  قد تمتعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا روح ثنا كھمس عن مصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبير قال قال عثمان بن عفان  -  433
كان يمنعني ان رضي هللا عنه وھو يخطب على منبره أني محدثكم حديثا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما 

أحدثكم اال الضن عليكم وإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  حرس ليلة في سبيل هللا تعالى أفضل من ألف ليلة 
 يقام ليلھا ويصام نھارھا  حسن وھذا إسناد ضعيف 
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الحميد يعنى بن جعفر عن أبيه عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي ثنا عبد  - 434
محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من بنى مسجدا  عز و 

 جل بنى هللا له مثله في الجنة  إسناده صحيح على شرط مسلم 

ذئب عن سعيد بن خالد بن عبد هللا بن قارظ عن أبي عبيد  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا بن أبي - 435
مولى عبد الرحمن بن أزھر قال  رأيت عليا رضي هللا عنه وعثمان يصليان يوم الفطر واألضحى ثم ينصرفان يذكران الناس 

ي هللا عنه يقول قال وسمعتھما يقوالن إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عن صيام ھذين اليومين قال وسمعت عليا رض
نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثالث  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

 غير سعيد بن خالد فمن رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة وھو ثقة 

ن أبي مريم قال  دخلت على بن دارة مولى حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا صفوان بن عيسى عن محمد بن عبد هللا ب -  436
عثمان قال فسمعني أمضمض قال فقال يا محمد قال قلت لبيك قال أال أخبرك عن وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال 
رأيت عثمان رضي هللا عنه وھو بالمقاعد دعا بوضوء فمضمض ثالثا واستنشق ثالثا وغسل وجھة ثالثا وذراعية ثالثا ومسح 

رأسه ثالثا وغسل قدميه ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فھذا وضوء رسول هللا صلى ب
 هللا عليه و سلم  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سليمان بن حرب وعفان المعنى قاال ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن  - 437
قال كنا مع عثمان رضي هللا عنه وھو محصور في الدار فدخل مدخال كان إذا دخله يسمع كالمه من على البالط قال سھل 

فدخل ذلك المدخل وخرج إلينا فقال إنھم يتوعدوني بالقتل آنفا قال قلنا يكفيكھم هللا يا أمير المؤمنين قال وبم يقتلوننى انى 
قول  ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث رجل كفر بعد إسالمه أو زنى بعد سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ي

إحصانه أو قتل نفسا فيقتل بھا فوهللا ما أحببت ان لي بديني بدال منذ ھداني هللا وال زنيت في جاھلية وال في إسالم قط وال قتلت 
 نفسا فبم يقتلونني  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

 ثنا عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو أمامة بن سھل بن حنيف قال  حدثنا عبد هللا - 438
انى لمع عثمان رضي هللا عنه في الدار وھو محصور وقال كنا ندخل مدخال فذكر الحديث مثله وقال قد سمعت رسول هللا 

 ه  إسناده صحيح على شرط الشيخين صلى هللا عليه و سلم يقول فذكر الحديث مثله أو نحو

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا القاسم يعنى بن الفضيل ثنا عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال  دعا  - 439
ن عثمان رضي هللا عنه ناسا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيھم عمار بن ياسر فقال انى سائلكم وأنى أحب ا

تصدقوني نشدتكم هللا أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس ويؤثر بنى ھاشم على 
سائر قريش فسكت القوم فقال عثمان رضي هللا عنه لو أن بيدي مفاتيح الجنة ألعطيتھا بنى أمية حتى يدخلوا من عند آخرھم 

رضي هللا عنه اال أحدثكما عنه يعنى عمارا أقبلت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فبعث إلى طلحة والزبير فقال عثمان 
آخذا بيدي نتمشى في البطحاء حتى أتى على أبيه وأمه وعليه يعذبون فقال أبو عمار يا رسول هللا الدھر ھكذا فقال له النبي 

 سناده ضعيف النقطاعه صلى هللا عليه و سلم اصبر ثم قال اللھم اغفر آلل ياسر وقد فعلت  إ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا حريث بن السائب قال سمعت الحسن يقول حدثني حمران عن عثمان بن  - 440
عفان رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  كل شيء سوى ظل بيت وجلف الخبز وثوب يوارى عورته 

 س البن آدم فيھن حق  إسناده ضعيف وال يصح عن النبي صلى هللا عليه و سلم والماء فما فضل عن ھذا فلي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن بكر ثنا حميد الطويل عن شيخ من ثقيف ذكره حميد بصالح ذكر ان عمه  - 441
 صلى هللا عليه و سلم فدعا بكتف أخبره انه  رأى عثمان بن عفان رضي هللا عنه جلس على الباب الثاني من مسجد رسول هللا

فتعرقھا ثم قام فصلى ولم يتوضأ ثم قال جلست مجلس النبي صلى هللا عليه و سلم وأكلت ما أكل النبي صلى هللا عليه و سلم 
 وصنعت ما صنع النبي صلى هللا عليه و سلم  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة الشيخ من ثقيف وعمه 
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 حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى ھاشم ثنا بن لھيعة ثنا زھرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان انه حدثنا عبد هللا - 442
حدثه قال سمعت عثمان بمنى يقول يا أيھا الناس انى أحدثكم حديثا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  رباط يوم 

 ابط امرؤ كيف شاء ھل بلغت قالوا نعم قال اللھم أشھد  حسن في سبيل هللا أفضل من ألف يوم فيما سواه فلير

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد يعني مولى بني ھاشم ثنا عكرمة بن إبراھيم الباھلى ثنا عبد هللا بن عبد الرحمن  -  443
اس عليه فقال يا أيھا الناس انى بن أبي ذباب عن أبيه  ان عثمان بن عفان رضي هللا عنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الن

 تأھلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من تأھل في بلد فليصل صالة المقيم  إسناده ضعيف 

ن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى ھاشم ثنا عبد هللا بن لھيعة ثنا موسى بن وردان قال سمعت سعيد ب -  444
المسيب يقول سمعت عثمان رضي هللا عنه يخطب على المنبر وھو يقول  كنت أبتاع التمر من بطن من اليھود يقال لھم بنو 

 قينقاع فأبيعه بربح فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل  حسن 

ى بن إسحاق ثنا بن لھيعة ثنا موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحي -  445
 ) مكرر ما قبله ( عفان رضي هللا عنه  فذكر مثله  حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبيد بن أبي قرة ثنا أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه قال قال رسول هللا  - 446
سلم  من قال بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وھو السميع العليم لم يضره  صلى هللا عليه و

 شيء  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الوھاب الخفاف ثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان أن عثمان  -  447
سول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  إني ألعلم كلمة ال يقولھا عبد حقا من قلبه اال حرم بن عفان رضي هللا عنه قال سمعت ر

على النار فقال له عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنا أحدثك ما ھي ھي كلمة اإلخالص التي أعز هللا تبارك وتعالى بھا محمدا 
ا نبي هللا صلى هللا عليه و سلم عمه أبا طالب عند الموت صلى هللا عليه و سلم وأصحابه وھى كلمة التقوى التي أالص عليھ

 شھادة أن ال إله اال هللا  إسناده قوي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الصمد حدثني أبي ثنا الحسين يعنى المعلم عن يحيى يعنى بن أبي كثير أخبرني أبو  -  448
خبره انه  سأل عثمان بن عفان رضي هللا عنه قلت أرأيت إذا جامع سلمة ان عطاء بن يسار أخبره ان زيد بن خالد الجھني أ

امرأته ولم يمن فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره وقال عثمان رضي هللا عنه سمعته من رسول هللا صلى 
هللا وأبي بن كعب فأمروه  هللا عليه و سلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب رضي هللا عنه والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد

 بذلك  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

قال بالعلم } نرفع درجات من نشاء { حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبيد هللا بن أبي قرة قال سمعت مالك بن أنس يقول   -  449
 تابعي قلت من حدثك قال زعم ذاك زيد بن أسلم  ليس ذا بحديث إنما ھو أثر عن زيد بن أسلم ال

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبد هللا بن الزبير ثنا مرة بن معبد عن يزيد بن أبي كبشة عن عثمان بن عفان  - 450
رضي هللا عنه قال  جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا انى صليت فلم أدر أشفعت أم أوترت فقال 

و سلم إياي وان يتلعب بكم الشيطان في صالتكم من صلى منكم فلم يدر أشفع أو أوتر فليسجد  رسول هللا صلى هللا عليه
 سجدتين فإنھما تمام صالته  حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن معين وزياد بن أيوب قاال ثنا سوار أبو عمارة الرملي عن مرة بن معبد قال   -  451
صر فانصرف إلينا بعد صالته فقال انى صليت مع مروان بن الحكم فسجد مثل ھاتين صلى بنا يزيد بن أبي كبشة الع

السجدتين ثم انصرف إلينا فأعلمنا انه صلى مع عثمان رضي هللا عنه وحدث عن النبي صلى هللا عليه و سلم فذكر مثله نحوه  
 إسناده حسن 
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مغيرة بن مسلم أنا سلمة يذكر عن مطر عن نافع عن بن  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت - 452
عمر  ان عثمان رضي هللا عنه أشرف على أصحابه وھو محصور فقال عالم تقتلوني فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 

أو ارتد بعد و سلم يقول ال يحل دم امرئ مسلم اال بإحدى ثالث رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود 
إسالمه فعليه القتل فوهللا ما زنيت في جاھلية وال إسالم وال قتلت أحدا فأقيد نفسي منه وال ارتددت منذ أسلمت انى أشھد أن ال 

 إله إال هللا وان محمدا عبده ورسوله  حسن 

ل سمعت مالك بن عبد هللا الزيادي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا عبد هللا بن لھيعة ثنا أبو قبيل قا -  453
يحدث عن أبي ذر انه  جاء يستأذن على عثمان بن عفان رضي هللا عنه فأذن له وبيده عصاة فقال عثمان رضي هللا عنه يا 
كعب ان عبد الرحمن توفى وترك ماال فما ترى فيه فقال ان كان يصل فيه حق هللا فال بأس عليه فرفع أبو ذر عصاه فضرب 

ل سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ما أحب لو ان لي ھذا الجبل ذھبا أنفقه ويتقبل منى أذر خلفي منه ست كعبا وقا
  أواق أنشدك هللا يا عثمان أسمعته ثالث مرات قال نعم  إسناده ضعيف 

عن ھانئ مولى عثمان رضي حدثنا عبد هللا حدثني يحيى بن معين ثنا ھشام بن يونس حدثني عبد هللا بن بحير القاص  -  454
هللا عنه قال  كان عثمان رضي هللا عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فال تبكي وتبكي من 
ھذا فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال القبر أول منازل اآلخرة فإن ينج منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما 

 بعده أشد منه قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وهللا ما رأيت منظرا قط إال والقبر أفظع منه  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا زكريا بن عدي ثنا علي بن مسھر عن ھشام بن عروة عن أبيه عن مروان وما أخاله يتھم  -  455
اف حتى تخلف عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش فقال استخلف قال علينا قال  أصاب عثمان رعاف سنة الرع

وقالوه قال نعم قال من ھو قال فسكت قال ثم دخل عليه رجل آخر فقال له مثل ما قال له األول ورد عليه نحو ذلك قال فقال 
الي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  عثمان قالوا الزبير قال نعم قال أما والذي نفسي بيده ان كان لخيرھم ما علمت وأحبھم 

 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن عدي فمن رجال مسلم 

 حدثنا عبد هللا حدثناه سويد ثنا علي بن مسھر  بإسناده مثله  صحيح  -  456

بن أمية عن عمران بن مناح قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا زكريا بن أبي زكريا ثنا يحيى بن سليم ثنا إسماعيل  - 457
رأى أبان بن عثمان جنازة فقام لھا وقال رأى عثمان بن عفان جنازة فقام لھا ثم حدث ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأى 

 جنازة فقام لھا  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

أبي كثير عن أبي سلمة ان عطاء بن يسار أخبره حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن  - 458
عن زيد بن خالد الجھني أخبره  انه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن فقال عثمان يتوضأ 

أبي  كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره قال وقال عثمان سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فسألت عن ذلك علي بن
 طالب والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراھيم بن الحرث التيمي قال أخبرني  -  459
ھو جالس في المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم معاذ بن عبد الرحمن ان حمران بن أبان أخبره قال  أتيت عثمان بن عفان و

قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو في ھذا المجلس توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل وضوئي ھذا ثم 
صحيح أتى المسجد فركع فيه ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وقال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وال تقتروا  إسناده 

 على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبيد هللا بن محمد بن جعفر بن عمر التيمي قال سمعت أبي يقول سمعت عمي عبيد هللا  - 460
بن عمرو بن موسى يقول كنت عند سليمان بن علي فدخل شيخ من قريش فقال سليمان انظر إلى الشيخ فأقعده مقعدا صالحا 

لت أيھا األمير أال أحدثك حديثا بلغني عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال بلى قال قلت له بلغني ان فإن لقريش حقا فق
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رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  من أھان قريشا أھانه هللا قال سبحان هللا ما أحسن ھذا من حدثك ھذا قال قلت حدثنيه 
عمرو بن عثمان بن عفان قال قال لي أبي يا بني ان وليت من أمر الناس  ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن

 شيئا فاكرم قريشا فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من أھان قريشا أھانه هللا  حسن لغيره 

عن بن أبزى عن عثمان حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل بن أبان الوراق ثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة  -  461
بن عفان قال قال له عبد هللا بن الزبير حين حصر  ان عندي نجائب قد أعددتھا لك فھل لك ان تحول إلى مكة فيأتيك من أراد 
أن يأتيك قال ال إني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد هللا عليه مثل نصف 

 سناده ضعيف ومتنه منكر شبه موضوع أوزار الناس  إ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن بكر ومحمد بن جعفر قاال ثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه  - 462
نكح بن وھب عن أبان بن عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ال ينكح المحرم وال ي

 وال يخطب  إسناده من طريق يعلى بن حكيم صحيح على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا كھمس ثنا مصعب بن ثابت بن عبد هللا بن الزبير قال قال عثمان وھو  -  463
عني ان أحدثكم به اال الضن بكم يخطب على منبره اني محدثكم حديثا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم يكن يمن

اني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  حرس ليلة في سبيل هللا أفضل من ألف ليلة يقام ليلھا ويصام نھارھا  إسناده 
 ) حسن وھذا إسناد ضعيف : وھناك قال ) (  433( ضعيف و تقدم 

شعبة قال سمعت خالدا العنزي عن أبي بشر العنبري عن حمران  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر حدثنا - 464
بن أبان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من مات وھو يعلم أن ال إله اال هللا دخل الجنة  إسناده 

 صحيح على شرط الشيخين 

موسى حدثني نبيه بن وھب  ان عمر بن عبيد هللا بن  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب بن - 465
معمر رمدت عينه وھو محرم فأراد ان يكحلھا فنھاه أبان بن عثمان وأمره ان يضمدھا بالصبر وزعم ان عثمان حدث عن 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم انه فعل ذلك  إسناده صحيح على شرط مسلم 

عفان ثنا عبد الوارث ثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وھب ان عمر بن عبيد هللا أراد ان حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا  -  466
يزوج أبنه وھو محرم فنھاه أبوه وزعم ان عثمان حدث عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  المحرم ال ينكح وال ينكح  

 إسناده صحيح على شرط مسلم 

ثنا جرير بن حازم قال سمعت محمد بن عبد هللا بن أبي يعقوب يحدث عن رباح قال   حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان -  467
زوجني أھلي أمة لھم رومية ولدت لي غالما أسود فعلقھا عبد رومي يقال له يوحنس فجعل يراطنھا بالرومية فحملت وقد 

ذا فقالت ھو من يوحنس فسألت يوحنس كانت ولدت لي غالما أسود مثلي فجاءت بغالم كأنه وزغة من الوزغات فقلت لھا ما ھ
فاعترف فأتيت عثمان بن عفان فذكرت ذلك له فأرسل إليھما فسألھما ثم قال سأقضي بينكما بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه و 

 سلم الولد للفراش وللعاھر الحجر فألحقه بي قال فجلدھما فولدت لي بعد غالما أسود  إسناده ضعيف 

 حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد ثنا يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سھل قال  كنت مع عثمان في حدثنا عبد هللا -  468
الدار وھو محصور قال وكنا ندخل مدخال إذا دخلناه سمعنا كالم من على البالط قال فدخل عثمان يوما لحاجة فخرج إلينا 

يكفيكھم هللا يا أمير المؤمنين قال فقال وبم يقتلوني فإني سمعت رسول هللا  منتقعا لونه فقال انھم ليتوعدوني بالقتل آنفا قال قلنا
صلى هللا عليه و سلم يقول انه ال يحل دم امرئ مسلم اال في إحدى ثالث رجل كفر بعد إسالمه أو زنى بعد إحصانه أو قتل 

داني هللا عز و جل وال قتلت نفسا فبم يقتلوني  نفسا بغير نفس فوهللا ما زنيت في جاھلية وال إسالم وال تمنيت بدال بديني مذ ھ
 إسناده صحيح على شرط الشيخين 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ح وشريح وحسين قاال ثنا بن أبي الزناد  - 469
يقول ما يمنعني ان أحدث عن رسول هللا عن أبيه عن عامر بن سعد قال حسين بن أبي وقاص قال سمعت عثمان بن عفان 

صلى هللا عليه و سلم ان ال أكون أوعى أصحابه عنه ولكني أشھد لسمعته يقول  من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار 
 وقال حسين أوعى صحابته عنه  إسناده حسن 

القرشي عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث حدثني زھرة بن معبد - 470
سمعت عثمان يقول على المنبر  أيھا الناس اني كتمتكم حديثا سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كراھية تفرقكم عني 

ي سبيل هللا تعالى ثم بدا لي ان أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول رباط يوم ف
 خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل  إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي صالح مولى عثمان 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا أبو جعفر الرازي عن عبد العزيز بن عمر عن صالح بن كيسان عن رجل عن  - 471
ى هللا عليه و سلم  ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج بسم عثمان بن عفان قال قال رسول هللا صل

هللا آمنت با اعتصمت با توكلت على هللا ال حول والقوة إال با اال رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج  
 إسناده ضعيف 

ي ثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن عطاء عن عثمان قال  رأيت رسول حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن أبي بكر المقدم - 472
هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ فغسل وجھه ثالثا ويديه ثالثا ومسح برأسه وغسل رجليه غسال  حسن لغيره وھذا إسناد 

 ضعيف الحجاج بن أرطاة مدلس 

و صخرة جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا شعبة قال أخبرني أب - 473
أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم معه انه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى هللا عليه و سلم انه قال  من أتم 

 الوضوء كما أمره هللا عز و جل فالصلوات الخمس كفارة لما بينھن  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا شريح ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وھو حد - 474
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من قال في أول يومه أو في أول ليلته بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في 

 مرات لم يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة  إسناده حسن األرض وال في السماء وھو السميع العليم ثالث 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنبأنا أبو سنان عن يزيد بن موھب ان عثمان قال البن عمر اقض  - 475
يقول  من عاذ با فقد عاذ بمعاذ قال  بين الناس فقال ال أقضي بين اثنين وال أؤم رجلين أما سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم

 عثمان بلى قال فأني أعوذ با ان تستعملني فأعفاه وقال ال تخبر بھذا أحدا  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم ثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن  - 476
بن عفان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج عثمان 

 من تحت أظفاره  إسناده صحيح على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثناه سويد بن سعيد سنة ست وعشرين ثنا رشدين بن سعد عن زھرة بن معبد عن أبي صالح مولى  -  477
ن قال  أيھا الناس ھجروا فإني مھجر فھجر الناس ثم قال أيھا الناس اني محدثكم بحديث ما تكلمت به منذ عثمان أن عثما

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى يومي ھذا قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان رباط يوم في سبيل هللا أفضل 
كم قالوا نعم قال اللھم أشھد  حسن وھذا إسناد ضعيف سويد بن سعيد من ألف يوم مما سواه فليرابط امرؤ حيث شاء ھل بلغت

 مختلف فيه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا األوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراھيم التيمي حدثني شقيق  - 478
ثم قال  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بن سلمة عن حمران قال كان عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ 
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توضأ في مقعدي ھذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي ھذا ثم قام فركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول هللا صلى 
 هللا عليه و سلم ال تغتروا  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ا أرطاة يعني بن المنذر أخبرني أبو عون األنصاري ان عثمان بن عفان قال حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثن -  479
البن مسعود ھل أنت منته عما بلغني عنك فاعتذر بعض العذر فقال عثمان ويحك اني قد سمعت وحفظت وليس كما سمعت ان 

إنما قتل عمر واحد وإنه يجتمع  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  سيقتل أمير وينتزي منتز وإني أنا المقتول وليس عمر
 علي  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزھري حدثني عروة بن الزبير ان عبيد هللا بن عدي بن  -  480
لكن خلص الي من الخيار أخبره  ان عثمان بن عفان قال له بن أخي أدركت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فقلت له ال و

علمه واليقين ما يخلص إلى العذراء في سترھا قال فتشھد ثم قال أما بعد فإن هللا عز و جل بعث محمدا بالحق فكنت ممن 
استجاب  ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى هللا عليه و سلم ثم ھاجرت الھجرتين كما قلت ونلت صھر رسول هللا صلى 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فوهللا ما عصيته وال غششته حتى توفاه هللا عز و جل  إسناده صحيح هللا عليه و سلم وبايعت 
 على شرط البخاري 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا علي بن عياش ثنا الوليد بن مسلم قال وأخبرني األوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن  -  481
نه دخل على عثمان وھو محصور فقال انك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى وأني مروان انه حدثه عن المغيرة بن شعبة  ا

اعرض عليك خصاال ثالثا اختر إحداھن إما أن تخرج فتقاتلھم فإن معك عددا وقوة على الحق وھم على الباطل وإما أن تخرق 
وأنت بھا وإما أن تلحق بالشام فإنھم أھل  لك بابا سوى الباب الذي ھم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة فإنھم لن يستحلوك

الشام وفيھم معاوية فقال عثمان أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في أمته بسفك 
من قريش الدماء وأما أن أخرج إلى مكة فإنھم لن يستحلوني بھا فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يلحد رجل 

بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم فلن أكون أنا إياه وأما أن ألحق بالشام فإنھم أھل الشام وفيھم معاوية فلن أفارق دار 
 ھجرتي ومجاورة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده ضعيف النقطاعه 

كذا باألصول " يلحد " الحديث وقال يلحد  قوله حدثنا عبد هللا قال أبي حدثناه علي بن إسحاق عن بن المبارك  فذكر  - 482
 " مسند عبد هللا بن المبارك " كما في المطبوع من " يلحق " والذي يترجح لنا أن الصواب 

حدثنا عبد هللا حدثنا أبي ثنا حجاج ويونس قاال ثنا ليث قال حجاج حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد هللا بن أبي سلمة  -  483
بن مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن حمران مولى عثمان عن عثمان انه قال سمعت رسول هللا صلى ونافع بن جبير 

هللا عليه و سلم يقول  من توضأ فاسبغ الوضوء ثم مشى إلى صالة مكتوبة فصالھا غفر له ذنبه  إسناده صحيح على شرط 
 ماجشون فمن رجال مسلم الشيخين رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدهللا بن سلمة بن ال

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن عاصم عن المسيب عن موسى بن طلحة عن حمران قال  كان  -  484
عثمان يغتسل كل يوم مرة من منذ أسلم فوضعت وضوءا له ذات يوم للصالة فلما توضأت قال اني أردت ان أحدثكم بحديث 

هللا عليه و سلم ثم قال بدا لي ان ال أحدثكموه فقال الحكم بن أبي العاص يا أمير المؤمنين ان كان سمعته من رسول هللا صلى 
خيرا فنأخذ به أو شرا فنتقيه قال فقال فإني محدثكم به توضأ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھذا الوضوء ثم قال من توضأ 

عھا وسجودھا كفرت عنه ما بينھا وبين الصالة األخرى ما لم يصب ھذا الوضوء فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصالة فأتم ركو
 مقتله يعني كبيرة  صحيح لغيره وھذا إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم وھو صدوق 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن يونس عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان قال سمعت  -  485
 ول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  أدخل هللا الجنة رجال كان سھال قاضيا ومقتضيا وبائعا ومشتريا  حسن رس
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال ثنا عفان ثنا أبو عوانة عن إبراھيم بن المھاجر عن عكرمة بن خالد حدثني رجل من أھل  - 486
عثمان بطھور فتطھر قال ثم قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  المدينة  ان المؤذن أذن لصالة العصر قال فدعا

من تطھر كما أمر وصلى كما أمر كفرت عنه ذنوبه فاستشھد على ذلك أربعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 قال فشھدوا له بذلك على النبي صلى هللا عليه و سلم  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بن األشجعي ثنا أبي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال  أتى عثمان  -  487
المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجھه ثالثا ويديه ثالثا ثالثا ثم مسح برأسه ورجليه ثالثا ثالثا ثم قال رأيت 

يتوضأ يا ھؤالء أكذاك قالوا نعم لنفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عنده  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھكذا 
 إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان   - 488
ثا ثم قال ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھل رأيتم رسول هللا صلى انه دعا بماء فتوضأ عند المقاعد فتوضأ ثالثا ثال

 هللا عليه و سلم فعل ھذا قالوا نعم قال أبي ھذا العدني كان بمكة مستملي بن عيينة  إسناده قوي 

تيمي عن معاذ بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني محمد بن إبراھيم بن الحرث ال - 489
عبد الرحمن التيمي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال  رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء وھو على باب المسجد 
فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجھه ثالث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين ثالث مرات ثم مسح برأسه 

مر بھما على لحيته ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثالث مرات ثم قام فركع ركعتين ثم قال وأمر بيديه على ظاھر أذنيه ثم 
توضأت لكم كما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ ثم ركعت ركعتين كما رأيته ركع قال ثم قال قال رسول هللا 

ال يحدث فيھما نفسه غفر له ما كان بينھما  صلى هللا عليه و سلم حين فرغ من ركعتيه من توضأ كما توضأت ثم ركع ركعتين
 وبين صالته باألمس  إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق فقد روى له أصحاب السنن وھو صدوق 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال  لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد  - 490
قبة فقال له الوليد ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان فقال له عبد الرحمن أبلغه اني لم أفر يوم عينين قال عاصم بن ع

يقول يوم أحد ولم أتخلف يوم بدر ولم أترك سنة عمر قال فانطلق فخبر ذلك عثمان قال فقال أما قوله اني لم أفر يوم عينين 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلھم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد { عنه فقال فكيف يعيرني بذنب وقد عفا هللا 

وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين ماتت وقد } عفا هللا عنھم 
ل هللا صلى هللا عليه و سلم بسھمه فقد شھد وأما قوله ضرب لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسھمي ومن ضرب له رسو

إني لم أترك سنة عمر فإني ال أطيقھا وال ھو فأته فحدثه بذلك  إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن أبي 
 النجود 

م ثنا عبد الرحمن بن أبي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن أبي سھل يعني عثمان بن حكي - 491
عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن 

 صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة  إسناده صحيح على شرط مسلم 

افع عن نبيه بن وھب قال  أراد بن معمر ان ينكح ابنه ابنة شيبة حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن ن -  492
بن جبير فبعثني إلى أبان بن عثمان وھو أمير الموسم فأتيته فقلت له ان أخاك أراد ان ينكح ابنه فأراد ان يشھدك ذاك فقال اال 

 ده صحيح على شرط مسلم أراه عراقيا جافيا ان المحرم ال ينكح وال ينكح ثم حدث عن عثمان بمثله يرفعه  إسنا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة عن ھشام عن أبيه عن حمران مولى عثمان ان عثمان توضأ بالمقاعد  - 493
فغسل ثالثا ثالثا وقال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  من توضأ وضوئي ھذا ثم قام إلى الصالة سقطت خطاياه 

 يديه ورجليه ورأسه  إسناده صحيح على شرط الشيخين يعني من وجھه و
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وھب قال  اشتكى عمر بن عبيد هللا بن  - 494
عت عثمان معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وھو أمير ما يصنع بھما قال قال ضمدھما بالصبر فإني سم

 يحدث ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده صحيح على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن  -  495
ان يفعل ذلك وأخبرني انه  رأى النبي صلى هللا مناح عن أبان بن عثمان انه رأى جنازة مقبلة فلما رآھا قام وقال رأيت عثم

 عليه و سلم يفعله  حسن لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وھب عن أبان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي  - 496
 سلم صلى هللا عليه و سلم قال  ال ينكح المحرم وال يخطب  إسناده صحيح على شرط م

حدثنا عبد هللا حدثني أبي قال ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عمرو بن سعيد عن نبيه بن وھب رجل من الحجبة  - 497
عن أبان بن عثمان انه حدث عن عثمان  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رخص أو قال في المحرم إذا اشتكى عينه ان 

  م يضمدھا بالصبر  إسناده صحيح على شرط مسل

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر عن حمران عن عثمان قال قال رسول هللا  - 498
 صلى هللا عليه و سلم  من مات وھو يعلم انه ال إله اال هللا دخل الجنة  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ن إبراھيم ثنا عوف بن أبي جميلة حدثني يزيد الفارسي ثنا بن عباس قال قلت حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل ب -  499
لعثمان ما حملكم على ان عمدتم إلى سورة األنفال وھي من المثاني والى سورة براءة وھي من المئين فقرنتم بينھما ولم تكتبوا 

على ذلك قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و بينھما سطر بسم هللا الرحمن الرحيم فوضعتموھا في السبع الطوال فما حملكم 
سلم مما يأتي عليه الزمان وھو ينزل عليه من السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول 

ر فيھا كذا ضعوا ھذه في السورة التي يذكر فيھا كذا وكذا وإذا أنزلت عليه اآليات قال ضعوا ھذه اآليات في السورة التي يذك
وكذا وإذا أنزلت عليه اآلية قال ضعوا ھذه اآلية في السورة التي يذكر فيھا كذا وكذا وكانت سورة األنفال من أوائل ما نزل 
بالمدينة وكانت سورة براءة من أواخر ما أنزل من القرآن قال فكانت قصتھا شبيھا بقصتھا فظننا انھا منھا وقبض رسول هللا 

لم ولم يبين لنا انھا منھا فمن أجل ذلك قرنت بينھما ولم أكتب بينھما سطر بسم هللا الرحمن الرحيم صلى هللا عليه و س
 )  399( ووضعتھا في السبع الطوال  ضعيف وتقدم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد  - 500
ثمان عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال سفيان أفضلكم وقال شعبة  خيركم من تعلم القرآن وعلمه  إسناده الرحمن عن ع

 صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد قال قال قيس فحدثني أبو سھلة ان عثمان قال يوم الدار  - 501
  عليه و سلم عھد إلي عھدا فأنا صابر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم  إسناده حسن حين حصر  إن النبي صلى هللا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أنا مھدي بن ميمون عن محمد بن عبد هللا بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال  - 502
لي غالما أسود مثلي فسميته عبد هللا ثم وقعت عليھا حدثني رباح قال  زوجني موالي جارية رومية فوقعت عليھا فولدت 

فولدت لي غالما أسود مثلي فسميته عبيد هللا ثم طبن لي غالم رومي قال حسبته قال ألھلي رومي يقال له يوحنس فراطنھا 
من يوحنس قال  بلسانه يعني بالرومية فوقع عليھا فولدت له غالما أحمر كأنه وزغة من الوزغان فقلت لھا ما ھذا فقالت ھذا

فارتفعنا إلى عثمان بن عفان واقرا جميعا فقال عثمان ان شئتم قضيت بينكم بقضية رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان رسول 
 هللا صلى هللا عليه و سلم قضى ان الولد للفراش قال حسبته قال وجلدھما  إسناده ضعيف 
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ثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر  -  503
في المسجد انه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى هللا عليه و سلم انه قال  من أتم الوضوء كما أمره هللا فالصلوات 

 المكتوبات كفارات لما بينھن  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ي أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عباد بن زاھر أبا رواع قال حدثنا عبد هللا حدثن - 504
سمعت عثمان يخطب فقال  إنا وهللا قد صحبنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع 

 عسى أن ال يكون أحدھم رآه قط  إسناده حسن جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير وإن ناسا يعلموني به 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا الوليد بن مسلم حدثني شعيب أبو شيبة قال سمعت عطاء الخرساني يقول سمعت سعيد بن  - 505
ثمان قعدت المسيب يقول  رأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بطعام مما مسته النار فأكله ثم قام إلى الصالة فصلى ثم قال ع

مقعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأكلت طعام رسول هللا وصليت صالة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  حسن لغيره 
 وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا الضحاك بن مخلد ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن محمود بن لبيد  ان عثمان أراد  -  506
ي مسجد المدينة فكره الناس ذاك وأحبوا أن يدعوه على ھيئته فقال عثمان سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول أن يبن

 من بنى مسجدا  بنى هللا له بيتا في الجنة مثله  إسناده صحيح على شرط مسلم 

ثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي - 507
لبيد عن عثمان بن عفان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من تعمد علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار  إسناده صحيح على 

 شرط مسلم 

عثمان بن عفان قال قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا يونس ثنا عطاء بن فروخ مولى القرشيين عن - 508
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أدخل هللا رجال الجنة كان سھال مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا  حسن لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سھل بن حنيف  - 509
حصور في الدار قال ولم تقتلونني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال يحل دم امرئ قال كنا مع عثمان وھو م

 مسلم اال بإحدى ثالث رجل كفر بعد إسالمه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا فيقتل بھا  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ئب عن سعيد بن خالد بن عبد هللا بن قارظ عن أبي عبيد حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر ثنا بن أبي ذ - 510
مولى عبد الرحمن بن أزھر قال  رأيت عليا وعثمان رضي هللا عنھما يصليان يوم الفطر واألضحى ثم ينصرفان يذكران 

ول نھى الناس قال وسمعتھما يقوالن إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى عن صيام ھذين اليومين قال وسمعت عليا يق
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثالث  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بھز ثنا أبو عوانة ثنا حصين عن عمرو بن جاوان قال قال األحنف  انطلقنا حجاجا  - 511
من فزع في المسجد فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون فمررنا بالمدينة فبينما نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال الناس 

على نفر في المسجد قال فتخللتھم حتى قمت عليھم فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص قال فلم يكن 
طلحة قالوا نعم قال أھھنا  ذلك بأسرع من ان جاء عثمان يمشي فقال أھھنا علي قالوا نعم قال أھھنا الزبير قالوا نعم قال أھھنا

سعد قالوا نعم قال أنشدكم با الذي ال إله اال ھو أتعلمون ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من يبتاع مربد بني فالن 
عم قال غفر هللا له فابتعته فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت اني قد ابتعته فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك قالوا ن

أنشدكم با الذي ال إله اال ھو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من يبتاع بئر رومة فابتعتھا بكذا وكذا فأتيت 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت اني قد ابتعتھا يعني بئر رومة فقال اجعلھا سقاية للمسلمين وأجرھا لك قالوا نعم قال 

لذي ال إله إال ھو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال من أنشدكم با ا
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يجھز ھؤالء غفر هللا له فجھزتھم حتى ما يفقدون خطاما وال عقاال قالوا اللھم نعم قال اللھم أشھد اللھم أشھد اللھم أشھد ثم 
 انصرف  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريج أخبرني سليمان بن عتيق عن عبد هللا بن بأبيه عن بعض  -  512
بني يعلي بن أمية قال قال يعلي  طفت مع عثمان فاستلمنا الركن قال يعلي فكنت مما يلي البيت فلما بلغنا الركن الغربي الذي 

ما شأنك فقلت أال تستلم قال فقال ألم تطف مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت بلى  يلي األسود جررت بيده ليستلم فقال
 قال أرأيته يستلم ھذين الركنين الغربيين قلت ال قال أفليس لك فيه أسوة حسنة قلت بلى قال فانفذ عنك  صحيح لغيره 

أنبأنا أبو عقيل انه سمع الحارث مولى عثمان يقول   حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ثنا حيوة - 513
جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد فتوضأ ثم قال رأيت رسول هللا صلى هللا 

ن الصبح ثم عليه و سلم يتوضأ وضوئي ھذا ثم قال ومن توضأ وضوئي ثم قام فصلى صالة الظھر غفر له ما كان بينھا وبي
صلى العصر غفر له ما بينھا وبين صالة الظھر ثم صلى المغرب غفر له ما بينھا وبين صالة العصر ثم صلى العشاء غفر له 
ما بينھا وبين صالة المغرب ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته ثم ان قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينھا وبين صالة العشاء 

ئات قالوا ھذه الحسنات فما الباقيات يا عثمان قال ھن ال إله اال هللا وسبحان هللا والحمد  وهللا أكبر وھن الحسنات يذھبن السي
 وال حول وال قوة اال با  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني عقيل عن بن شھاب عن يحيى بن سعيد بن العاص ان سعيد بن  - 514
ه ان عائشة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم وعثمان حدثاه  ان أبا بكر استأذن على رسول هللا صلى هللا عليه و العاص أخبر

سلم وھو مضطجع على فراشه البس مرط عائشة فأذن ألبي بكر وھو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر 
ال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة رضي هللا عنھا فأذن له وھو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف ق

اجمعي عليك ثيابك فقضى الي حاجتي ثم انصرفت قالت عائشة رضي هللا عنھا يا رسول هللا ما لي لم أرك فزعت ألبي بكر 
على تلك الحال وعمر كما فزعت لعثمان قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان عثمان رجل حيي وأني خشيت ان أذنت له 

ان ال يبلغ الي في حاجته وقال الليث وقال جماعة الناس ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال لعائشة رضي هللا عنھا أال 
 استحي ممن يستحي منه المالئكة  إسناده صحيح على شرط مسلم 

رني يحيى بن سعيد بن العاص ان سعيد بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب أخب - 515
العاص أخبره ان عثمان وعائشة حدثاه  ان أبا بكر استأذن على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو مضطجع على فراشه 

 البس مرط عائشة رضي هللا عنھا فذكر معنى حديث عقيل  إسناده صحيح على شرط مسلم 

ونس ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد هللا يعني بن أبي سلمة ونافع بن جبير بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ي -  516
مطعم عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين   سلم يقول  من توضأ فاسبغ الوضوء ثم مشى إلى صالة مكتوبة فصالھا غفر له ذنبه

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبد هللا بن الزبير ثنا عبيد هللا يعني بن عبد هللا بن موھب أخبرني عمي عبيد هللا  - 517
ه بن عبد الرحمن بن موھب عن أبي ھريرة قال  راح عثمان إلى مكة حاجا ودخلت على محمد بن جعفر بن أبي طالب امرأت

فبات معھا حتى أصبح ثم غدا عليه ردع الطيب وملحفة معصفرة مفدمة فأدرك الناس بملل قبل ان يروحوا فلما رآه عثمان 
انتھر وأفف وقال أتلبس المعصفر وقد نھى عنه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال له علي بن أبي طالب ان رسول هللا 

 نما نھاني  إسناده ضعيف صلى هللا عليه و سلم لم ينھه وال إياك إ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي وأبو خيثمة قاال ثنا يعقوب قال أبي في حديثه قال أخبرنا بن أخي بن شھاب وقال أبو خيثمة  - 518
حدثني عن عمه قال أخبرني صالح بن عبد هللا بن أبي فروة ان عامر بن سعد بن أبي وقاص أخبره انه سمع أبان بن عثمان 

عثمان سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  أرأيت لو كان بفناء أحدكم نھر يجري يغتسل منه كل يوم يقول قال 
 خمس مرات ما كان يبقى من درنه قالوا ال شيء قال ان الصلوات تذھب الذنوب كما يذھب الماء الدرن  إسناده صحيح 
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بشر حدثني عبد هللا بن عبد هللا بن األسود عن حصين بن عمر قال أبو عبد الرحمن وجدت في كتاب أبي ثنا محمد بن  -  519
عن مخارق بن عبد هللا بن جابر األحمسي عن طارق بن شھاب عن عثمان بن عفان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  

 من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي  إسناده ضعيف جدا 

باس بن محمد وأبو يحيى البزاز قاال ثنا حجاج بن نصير ثنا شعبة عن العوام بن مراجم من بني حدثنا عبد هللا حدثني ع -  520
قيس بن ثعلبة عن أبي عثمان النھدي عن عثمان ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  إن الجماء لتقص من القرناء يوم 

 القيامة  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

شيبان بن أبي شيبة ثنا مبارك بن فضالة ثنا الحسن قال  شھدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكالب  حدثنا عبد هللا ثنا -  521
 وذبح الحمام  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن مغيرة عن أم موسى قالت  كان عثمان من أجمل الناس  إسناده  - 522
 غير أم موسى حسن رجاله ثقات رجال الشيخين 

حدثنا عبد هللا ثنا سويد بن سعيد ثنا إبراھيم بن سعد حدثني أبي عن أبيه قال  كنت أصلي فمر رجل بين يدي فمنعته  -  523
 فأبى فسألت عثمان بن عفان فقال ال يضرك يا بن أخي  صحيح 

ثمان  ان وجدتم في كتاب هللا عز و جل ان حدثنا عبد هللا ثنا سويد ثنا إبراھيم بن سعد حدثني أبي عن أبيه قال قال ع - 524
 تضعوا رجلي في القيد فضعوھا  صحيح 

حدثنا عبد هللا ثنا أحمد بن عبدة البصري ثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث المخزومي حدثني أبي عبد الرحمن بن  - 525
افع مولى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الحارث عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن عبيد هللا بن أبي ر

عن علي بن أبي طالب  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقف بعرفة وھو مردف أسامة بن زيد فقال ھذا الموقف وكل 
 عرفة موقف ثم دفع يسير العنق وجعل الناس يضربون يمينا وشماال وھو يلتفت ويقول السكينة أيھا الناس السكينة أيھا الناس

حتى جاء المزدلفة وجمع بين الصالتين ثم وقف بالمزدلفة فوقف على قزح وأردف الفضل بن العباس وقال ھذا الموقف وكل 
مزدلفة موقف ثم دفع وجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشماال وھو يلتفت ويقول السكينة أيھا الناس السكينة وذكر 

 الحديث بطوله  إسناده حسن 

عبد هللا ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يونس بن أبي اليعفور العبدي عن أبيه عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن حدثنا  - 526
عفان  ان عثمان بن عفان اعتق عشرين مملوكا ودعا بسراويل فشدھا عليه ولم يلبسھا في جاھلية وال إسالم وقال اني رأيت 

ام ورأيت أبا بكر وعمر رضي هللا عنھما وأنھم قالوا لي اصبر فإنك تفطر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم البارحة في المن
 عندنا القابلة ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وھو بين يديه  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو الربيع الزھراني قاال ثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن عطاء عن  - 527
ثمان قال  رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ فغسل وجھه ثالثا ويديه ثالثا وغسل ذراعيه ثالثا ثالثا ومسح برأسه ع

 وغسل رجليه غسال  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

ن بن حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن إسحاق المسيبي ثنا أنس بن عياض عن أبي مودود عن محمد بن كعب عن أبا -  528
عثمان عن عثمان ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من قال بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء 
وھو السميع العليم ثالث مرات لم تفجأه فاجئه بالء حتى الليل ومن قالھا حين يمسي لم تفجأه فاجئه بالء حتى يصبح ان شاء 

 الصحيح غير أبي مودود هللا  حسن رجاله ثقات رجال 
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حدثنا عبد هللا ثنا الحكم بن موسى ثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح عن أبان  -  529
بن عثمان انه رأى جنازة مقبلة فلما رآھا قام فقال رأيت عثمان يفعل ذلك وخبرني انه  رأى النبي صلى هللا عليه و سلم يفعله  

 ه حسن لغير

حدثنا عبد هللا ثنا أبو إبراھيم الترجماني ثنا إسماعيل بن عياش عن بن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن عمرو بن  -  530
 عثمان بن عفان عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الصبحة تمنع الرزق  إسناده ضعيف جدا شبه موضوع 

 ھى النوم أول النھار : والصبحة * 

حدثنا عبد هللا حدثني سريج بن يونس ثنا محبوب بن محرز عن إبراھيم بن عبد هللا بن فروخ عن أبيه قال  شھدت  - 531
 عثمان بن عفان دفن في ثيابه بدمائه ولم يغسل  إسناده ضعيف 

العباس بن الفضل  حدثنا عبد هللا حدثني أبو يحيى البزار محمد بن عبد الرحيم ثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي ثنا -  532
األنصاري عن ھشام بن زياد القرشي عن أبيه عن محجن مولى عثمان عن عثمان قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم يقول  أظل هللا عبدا في ظله يوم ال ظل اال ظله انظر معسرا أو ترك لغارم  إسناده ضعيف جدا وفي الباب ما يغني عنه 

 من حديث أبي ھريرة )  1306( ث أبي اليسر وآخر عند الترمذي من حدي)  3006( عند مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني يحيى بن عثمان يعني الحربي أبو زكريا ثنا إسماعيل بن عياش عن رجل قد سماه عن محمد بن  - 533
لرزق  إسناده ضعيف يوسف عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الصبحة تمنع ا

 جدا شبه موضوع 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن مالك حدثني نافع عن نبيه بن وھب عن أبان بن عثمان عن أبيه عن  -  534
 النبي صلى هللا عليه و سلم قال  المحرم ال ينكح وال ينكح وال يخطب  إسناده صحيح على شرط مسلم 

دثني محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع حدثني نبيه بن وھب قال حدثني حدثنا عبد هللا ح - 535
عمر بن عبيد هللا بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسل إلى أبان بن عثمان وھو على الموسم فقال أال 

عن النبي صلى هللا عليه و سلم وحدثني نبيه عن أبيه  بنحوه   أراه أعرابيا ان المحرم ال ينكح وال ينكح أخبرني بذلك عثمان
 إسناده صحيح على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن أبي بكر ثنا زھير بن إسحاق ثنا داود بن أبي ھند عن زياد بن عبد هللا عن أم ھالل ابنة  -  536
س أمير المؤمنين عثمان فأغفى فاستيقظ فقال ليقتلنني القوم قلت وكيع عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان بن عفان قالت  نع

كال إن شاء هللا لم يبلغ ذاك إن رعيتك استعتبوك قال إني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في منامي وأبو بكر وعمر 
 ضعيف  رضي هللا عنھما فقالوا تفطر عندنا الليلة ومن أخبار عثمان بن عفان رضي هللا عنه  إسناده

حدثنا عبد هللا حدثني زياد بن أيوب ثنا ھشيم قال زعم أبو المقدام عن الحسن بن أبي الحسن قال  دخلت المسجد فإذا أنا  - 537
بعثمان بن عفان متكئ على ردائه فأتاه سقاآن يختصمان إليه فقضى بينھما ثم أتيته فنظرت إليه فإذا رجل حسن الوجه بوجنته 

 ه قد كسا ذراعيه  إسناده ضعيف نكتات جدري وإذا شعر

 حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع حدثتني أم غراب عن بنانة قالت  ما خضب عثمان قط  إسناده ضعيف  -  538

حدثنا عبد هللا حدثني عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني واقد بن عبد هللا التيمي عمن   -  539
 ن بن عفان ضبب أسنانه بذھب  إسناده ضعيف رأى عثما
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھشيم بن بشير إمالء قال أنبأنا محمد بن قيس األسدي عن موسى بن طلحة قال  سمعت  - 540
قات عثمان بن عفان وھو على المنبر والمؤذن يقيم الصالة وھو يستخبر الناس يسألھم عن أخبارھم وأسعارھم  صحيح رجاله ث

 رجال الشيخين غير محمد بن قيس األسدي فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني سويد بن سعيد ثنا إبراھيم بن سعد عن بن شھاب عن السائب بن يزيد  ان عثمان سجد في ص   - 541
 صحيح 

ل سريج عن إبراھيم بن عبد حدثنا عبد هللا حدثني سريج بن يونس ثنا محبوب بن محرز بياع القوارير كوفي ثقة كذا قا -  542
 هللا يعني بن فروخ عن أبيه قال  صليت خلف عثمان العيد فكبر سبعا وخمسا  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا سالم أبو جميع ثنا الحسن وذكر عثمان وشدة حيائه فقال  ان كان ليكون في  - 543
نه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء ان يقيم صلبه  رجاله ثقات غير سالم أبي جميع البيت والباب عليه مغلق فما يضع ع

بل : سالم ھذا ذكره الحافظ في التقريب وقال مقبول فتعقبه األرناؤوط في تعليقه عليه وقال : قلت ... ( وذكر كلمات األئمة فيه 
 ) فعلى ھذا فاإلسناد حسن وهللا أعلم ... صدوق حسن الحديث 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إبراھيم بن خالد الصنعاني حدثني أمية بن شبل وغيره قالوا  ولي عثمان ثنتي عشرة  - 544
 وكانت الفتنة خمس سنين  إسناده منقطع 

ضت حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع عن أبي معشر قال  وقتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة م - 545
 من ذي الحجة سنة خمس وثالثين وكانت خالفته ثنتي عشرة سنة أال أثنى عشر يوما  إسناده منقطع 

حدثنا عبد هللا حدثني عبيد هللا بن معاذ ثنا معتمر بن سليمان قال قال أبي ثنا أبو عثمان  ان عثمان قتل في أوسط أيام  - 546
 التشريق  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا أبو ھالل ثنا قتادة  ان عثمان قتل وھو بن تسعين سنة أو ثمان وثمانين   -  547
 إسناده منقطع 

حدثنا عبد هللا حدثني جعفر بن محمد بن فضيل ثنا أبو نعيم ثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال  كنا بباب عثمان في عشر  -  548
 سناده صحيح األضحى  إ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة قال صلى الزبير على عثمان  ودفنه وكان أوصى إليه   -  549
 رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع قتادة لم يدرك عثمان 

هللا بن محمد بن عقيل قال قتل عثمان سنة حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا زكريا بن عدي عن عبيد هللا بن عمرو عن عبد  - 550
 خمس وثالثين فكانت الفتنة خمس سنين منھا أربعة أشھر للحسن رضي هللا عنه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا أبو خلدة عن أبي العالية قال  كنا بباب عثمان في عشر األضحى  إسناده  - 551
 صحيح 

عبيد هللا بن عمر القواريري حدثني القاسم بن الحكم بن أوس األنصاري حدثني أبو عبادة الزرقي حدثنا عبد هللا حدثني  -  552
األنصاري من أھل المدينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال  شھدت عثمان يوم حوصر في موضع الجنائز ولو ألقى حجر لم يقع 

يل عليه السالم فقال أيھا الناس أفيكم طلحة فسكتوا ثم اال على رأس رجل فرأيت عثمان أشرف من الخوخة التي تلي مقام جبر
قال أيھا الناس أفيكم طلحة فسكتوا ثم قال يا أيھا الناس أفيكم طلحة فقام طلحة بن عبيد هللا فقال له عثمان اال أراك ھھنا ما كنت 

كر يوم كنت انا وأنت مع رسول أرى أنك تكون في جماعة تسمع ندائي آخر ثالث مرات ثم ال تجيبني أنشدك هللا يا طلحة تذ
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هللا صلى هللا عليه و سلم في موضع كذا وكذا ليس معه أحد من أصحابه غيري وغيرك قال نعم فقال لك رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم يا طلحة انه ليس من نبي اال ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة وان عثمان بن عفان ھذا يعنيني 

 في الجنة قال طلحة اللھم نعم ثم انصرف  إسناده ضعيف رفيقي معي 

حدثنا عبد هللا حدثني العباس بن الوليد النرسي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد ثنا قتادة عن مسلم بن يسار عن حمران بن  -  553
سلم نحو حديث بن أبان  انه شھد عثمان توضأ يوما فمضمض واستنشق وغسل وجھه ثالثا وحدث عن النبي صلى هللا عليه و 

 جعفر عن سعيد  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني وھب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد يعني بن عبد هللا عن الجريري عن عروة بن قبيصة عن رجل  - 554
سلم يتوضأ قلنا من األنصار عن أبيه قال كنت قائما عند عثمان بن عفان فقال  أال أنبئكم كيف كان رسول هللا صلى هللا عليه و 

بلى فدعا بماء فغسل وجھه ثالثا ومضمض واستنشق ثالثا ثم غسل يديه إلى مرفقيه ثالثا ثم مسح برأسه وأذنيه وغسل رجليه 
ثالثا ثم قال ھكذا كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتوضأ  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة الرجل من األنصار 

 وأبيه 

هللا حدثني محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي ثنا محمد بن عبد هللا األنصاري ثنا ھالل بن حق عن  حدثنا عبد - 555
الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال  شھدت الدار يوم أصيب عثمان رضي هللا عنه فاطلع عليھم اطالعة فقال ادعوا لي 

لمان ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما قدم المدينة ضاق المسجد صاحبيكم اللذين ألباكم علي فدعيا له فقال نشدتكما هللا أتع
بأھله فقال من يشتري ھذه البقعة من خالص ماله فيكون فيھا كالمسلمين وله خير منھا في الجنة فاشتريتھا من خالص مالي 

ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لما فجعلتھا بين المسلمين وأنتم تمنعوني ان أصلي فيه ركعتين ثم قال أنشدكم هللا أتعلمون 
قدم المدينة لم يكن فيھا بئر يستعذب منه اال رومة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من يشتريھا من خالص ماله فيكون 

تعلمون دلوه فيھا كدلي المسلمين وله خير منھا في الجنة فاشتريتھا من خالص مالي فأنتم تمنعوني ان أشرب منھا ثم قال ھل 
 أني صاحب جيش العسرة قالوا اللھم نعم  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي وأبو خيثمة قاال ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال  لقي عبد الرحمن  - 556
قال عبد الرحمن أبلغه فذكر بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد مالي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان رضي هللا عنه 

الحديث وأما قوله اني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى ماتت وقد ضرب لي 
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسھم ومن ضرب له رسول هللا بسھم فقد شھد فذكر الحديث بطوله إلى آخره  إسناده حسن 

بد هللا حدثني سفيان بن وكيع حدثني قبيصة عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال قلت لعبد حدثنا ع - 557
الرحمن بن عوف  كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا رضي هللا عنه قال ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب هللا وسنة 

ما استطعت قال ثم عرضتھا على عثمان رضي هللا عنه فقبلھا  رسوله وسيرة أبي بكر وعمر رضي هللا عنھما قال فقال في
 إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا ليث ثنا زھرة بن معبد القرشي عن أبي صالح مولى عثمان رضي هللا  - 558
سول هللا صلى هللا عليه و سلم كراھية عنه قال سمعت عثمان يقول على المنبر  أيھا الناس اني كتمتكم حديثا سمعته من ر

تفرقكم عني ثم بدا لي اآلن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول رباط يوم في 
 سبيل هللا خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل  حسن 

ي ھاشم حدثنا عكرمة بن إبراھيم باھلي حدثنا عبد هللا بن عبد حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بن -  559
 الرحمن بن أبي ذباب  وذكره  إسناده ضعيف 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا بن لھيعة أخبرنا موسى بن وردان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت  -  560
ر من بطن من اليھود يقال لھم بنو قينقاع فأبيعه بربح اآلصع فبلغ ذلك عثمان يخطب على المنبر وھو يقول  كنت ابتاع التم

 النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل  حسن لغيره 

هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزھري حدثني عروة بن الزبير ان عبيد  - 561
بن عدي بن الخيار أخبره ان عثمان رضي هللا عنه قال له ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال له  ان هللا قد بعث محمدا عليه 
الصالة و السالم بالحق فكنت ممن استجاب  ولرسوله وآمن بما بعث به محمدا عليه الصالة و السالم ثم ھاجرت الھجرتين 

 عليه و سلم وبايعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فوهللا ما عصيته وال غششته حتى توفاه ونلت صھر رسول هللا صلى هللا
 هللا عز و جل  إسناده صحيح على شرط البخاري 

 مسند علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 

حمن بن الحرث بن عياش بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو أحمد محمد بن عبد هللا بن الزبير ثنا سفيان عن عبد الر -  562
أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد هللا بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  وقف رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم بعرفة فقال ھذا الموقف وعرفة كلھا موقف وأفاض حين غابت الشمس ثم أردف أسامة فجعل يعنق على 

ون يمينا وشماال يلتفت إليھم ويقول السكينة أيھا الناس ثم أتى جمعا فصلى بھم الصالتين المغرب والعشاء بعيره والناس يضرب
ثم بات حتى أصبح ثم أتى قزح فوقف على قزح فقال ھذا الموقف وجمع كلھا موقف ثم سار حتى أتى محسرا فوقف عليه 

ار حتى أتى الجمرة فرماھا ثم أتى المنحر فقال ھذا المنحر فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسھا ثم أردف الفضل وس
ومني كلھا منحر قال واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت ان أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة هللا في الحج فھل 

 لم لويت عنق بن عمك يجزئ عنه ان أؤدي عنه قال نعم فأدي عن أبيك قال وقد لوى عنق الفضل فقال له العباس يا رسول هللا
قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليھما قال ثم جاءه رجل فقال يا رسول هللا حلقت قبل ان أنحر قال أنحر والحرج ثم 
أتاه آخر فقال يا رسول هللا اني أفضت قبل ان أحلق قال احلق أو قصر والحرج ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا 

 مطلب سقايتكم ولوال ان يغلبكم الناس عليھا لنزعت بھا  إسناده حسن بني عبد ال

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا ھشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي األسود عن أبيه عن  -  563
ول الجارية يغسل قال قتادة ھذا ما لم علي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  بول الغالم ينضح عليه وب

 يطعما فإذا طعما غسل بولھما  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حرب فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أحمد بن عبدة البصري ثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث المخزومي حدثني أبي عبد  -  564
لحرث عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن أبيه علي بن حسين عن عبيد هللا بن أبي رافع مولى رسول هللا الرحمن بن ا

صلى هللا عليه و سلم عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم وقف بعرفة وھو مردف أسامة بن 
وجعل الناس يضربون يمينا وشماال وھو يلتفت ويقول السكينة أيھا زيد فقال ھذا الموقف وكل عرفة موقف ثم دفع يسير العنق 

الناس السكينة أيھا الناس حتى جاء المزدلفة وجمع بين الصالتين ثم وقف بالمزدلفة فوقف على قزح وأردف الفضل بن عباس 
و يلتفت ويقول السكينة وقال ھذا الموقف وكل المزدلفة موقف ثم دفع وجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشماال وھ

السكينة أيھا الناس حتى جاء محسرا فقرع راحلته فخبب حتى خرج ثم عاد لسيره األول حتى رمى الجمرة ثم جاء المنحر فقال 
ھذا المنحر وكل مني منحر ثم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت ان أبي شيخ كبير وقد أفند وأدركته فريضة هللا في الحج وال 

اءھا فيجزئ عنه ان أؤديھا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نعم وجعل يصرف وجه الفضل بن العباس يستطيع أد
عنھا ثم أتاه رجل فقال اني رميت الجمرة وأفضت ولبست ولم أحلق قال فال حرج فاحلق ثم أتاه رجل آخر فقال اني رميت 

هللا صلى هللا عليه و سلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وحلقت ولبست ولم أنحر فقال ال حرج فانحر ثم أفاض رسول 
وتوضأ ثم قال انزعوا يا بني عبد المطلب فلوال ان تغلبوا عليھا لنزعت قال العباس يا رسول هللا اني رأيتك تصرف وجه بن 

 أخيك قال اني رأيت غالما شابا وجارية شابة فخشيت عليھما الشيطان  إسناده حسن 
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بد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بني ھاشم ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن الحرث عن علي قال  كان حدثنا ع - 565
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا عوذ مريضا قال أذھب البأس رب الناس اشف أنت الشافي ال شفاء اال شفاؤك شفاء ال 

 يغادر سقما  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن الحرث عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا حدثنا  -  566
 عليه و سلم  لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمنين ألمرت بن أم عبد  إسناده ضعيف 

دني مولى آلل عمر ثنا يزيد بن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام م - 567
الھاد عن عمرو بن سليم عن أمه قالت  بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه يقول ان رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم قال ان ھذه أيام أكل وشرب فال يصومھا أحد واتبع الناس علي جملة يصرخ بذلك  صحيح رجاله ثقات رجال 

 لصحيح غير أم عمرو بن سليم ا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا عبد األعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي هللا عنه ورفعه  -  568
 قال  من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة  حسن لغيره 

د قاال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد وحسين بن محم - 569
 هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصلي ركعتي الفجر عند اإلقامة  إسناده ضعيف 

لعكلي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا عبد الواحد بن زياد الثقفي ثنا عمارة بن القعقاع عن الحرث بن يزيد ا - 570
عن أبي زرعة عن عبد هللا بن نجي قال قال علي  كانت لي ساعة من السحر أدخل فيھا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 فإن كان قائما يصلي سبح بي فكان ذاك إذنه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي  إسناده ضعيف 

ي ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي حدثنا عبد هللا ثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحران -  571
أنيسة عن الزھري عن علي بن حسين عن أبيه قال سمعت عليا يقول  أتاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا نائم وفاطمة 

 فإذا شاء ان يبعثنا قال وذلك من السحر حتى قام على الباب فقال اال تصلون فقلت مجيبا له يا رسول هللا إنما نفوسنا بيد هللا
وكان اإلنسان { فرجع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ولم يرجع إلى الكالم فسمعته حين ولى يقول وضرب بيده على فخذه 

 إسناده صحيح }  أكثر شيء جدال 

هللا عنه قال  كان رسول حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن الحارثة عن علي رضي  -  572
 هللا صلى هللا عليه و سلم وأھله يغتسلون من إناء واحد  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف الحارث 

 تحريف صوابه الحارث " الحارثة " قوله * 

رسول هللا  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا سماك عن حنش عن علي رضي هللا عنه قال  بعثني -  573
صلى هللا عليه و سلم إلى اليمن فانتھينا إلى قوم قد بنوا زبية لألسد فبينا ھم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم تعلق 
رجل بآخر حتى صاروا فيھا أربعة فجرحھم األسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتھم كلھم فقاموا أولياء األول 

خر فاخرجوا السالح ليقتتلوا فأتاھم علي رضي هللا عنه على تفيئة ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسول هللا صلى إلى أولياء اآل
هللا عليه و سلم حي إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فھو القضاء وإال حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى هللا 

ذلك فال حق له اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث  عليه و سلم فيكون ھو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد
الدية ونصف الدية والدية كاملة فلألول الربع ألنه ھلك من فوقه وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية فأبوا ان يرضوا فأتوا 

ضي بينكم واحتبي فقال رجل من القوم إن عليا النبي صلى هللا عليه و سلم وھو عند مقام إبراھيم فقصوا عليه القصة فقال أنا أق
 قضى فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده ضعيف 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بھز ثنا حماد أنبأنا سماك عن حنش ان عليا رضي هللا عنه قال  وللرابع الدية كاملة   -  574
 إسناده ضعيف 

ا عبد هللا قال كتب الي قتيبة بن سعيد كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي يذكر ان الليث بن سعد حدثھم عن حدثن -  575
عقيل عن الزھري عن علي بن الحسين ان الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ان النبي صلى هللا 

ون فقلت يا رسول هللا إنما أنفسنا بيد هللا فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا عليه و سلم طرقه وفاطمة رضي هللا عنھا فقال  أال تصل
وكان اإلنسان أكثر { وانصرف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين قلت له ذلك ثم سمعته وھو مدبر يضرب فخذه ويقول 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين }  شيء جدال 

دي أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي حدثني أخي حدثنا عبد هللا حدثني نصر بن علي األز -  576
موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين رضي هللا عنه عن أبيه عن جده  ان رسول هللا صلى 

ان معي في درجتي يوم هللا عليه و سلم أخذ بيد حسن وحسين رضي هللا عنھما فقال من أحبني وأحب ھذين وأباھما وأمھما ك
 القيامة  ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا بن لھيعة ثنا عبيد هللا بن ھبيرة السبائي عن عبد هللا بن زرير الغافقي  - 577
 ن لغيره عن علي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تنكح المرأة على عمتھا وال على خالتھا  حس

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن وأبو سعيد موسى بن ھاشم قاال ثنا بن لھيعة ثنا عبد هللا بن ھبيرة عن عبد هللا بن  - 578
زرير انه قال  دخلت على علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال حسن يوم األضحى فقرب إلينا خزيرة فقلت أصلحك هللا لو 

يعني الوز فإن هللا عز و جل قد أكثر الخير فقال يا بن زرير اني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و قربت إلينا من ھذا البط 
 سلم يقول ال يحل للخليفة من مال هللا اال قصعتان قصعة يأكلھا ھو وأھله وقصعة يضعھا بين يدي الناس  إسناده ضعيف 

يه عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي هللا عنه قال  ما حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا معتمر بن سليمان عن أب - 579
 رمدت منذ تفل النبي صلى هللا عليه و سلم في عيني  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي هللا عنه قال  كان  - 580
 أول الليل وفي وسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر في آخره  إسناده قوي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوتر في 

حدثنا عبد هللا حدثني أبو إبراھيم البرجماني ثنا الفرج بن فضالة عن عبد هللا بن عمرو بن عثمان رضي هللا عنه عن  -  581
النظر إلى المجذمين وإذا كلمتموھم  أمه فاطمة بنت حسين عن حسين عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ال تديموا

 فليكن بينكم وبينھم قيد رمح  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا ھارون بن مسلم ثنا القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن  - 582
وان شق عليك وال تأكل الصدقة وال تنز الحمير أبيه عن علي قال قال لي النبي صلى هللا عليه و سلم  يا علي أسبغ الوضوء 

 على الخيل وال تجالس أصحاب النجوم  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن األعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال  أتى علي  - 583
خذ كفا من ماء فمضمض واستنشق ومسح وجھه وذراعيه ورأسه ثم شرب رضي هللا عنه بكوز من ماء وھو في الرحبة فأ

وھو قائم ثم قال ھذا وضوء من لم يحدث ھكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فعل  إسناده صحيح على شرط البخاري 
 رجاله ثقات رجال الشيخين غير النزال بن سبرة فمن رجال البخاري 

أبي ثنا محمد بن فضيل عن األعمش عن حبيب عن ثعلبة عن علي رضي هللا عنه قال قال حدثنا عبد هللا حدثني  -  584
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  صحيح لغيره 
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كان آخر كالم  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا المغيرة عن أم موسى عن علي رضي هللا عنه قال  - 585
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الصالة الصالة اتقوا هللا فيما ملكت أيمانكم  صحيح وھذا إسناد حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عن  - 586
 عليه و سلم أن أجعل خاتمي في ھذه السباحة أو التي تليھا  إسناده صحيح علي رضي هللا عنه قال  نھاني رسول هللا صلى هللا

 على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا معمر أنبأنا الزھري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال ثم  - 587
ة قبل الخطبة وصلى بال أذان وال إقامة ثم قال  سمعت شھدت علي بن أبي طالب رضي هللا عنه بعد ذلك يوم عيد بدأ بالصال

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثالثة أيام  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ي رافع عن حدثنا عبد هللا حدثني سريج بن يونس ثنا علي بن ھاشم يعني البريد عن محمد بن عبيد هللا بن علي بن أب - 588
عمر بن علي بن حسين عن أبيه عن علي رضي هللا عنه  ان النبي صلى هللا عليه و سلم خير نساءه الدنيا واآلخرة ولم 

 يخيرھن الطالق  إسناده ضعيف 

خير أزواجه ) صلى هللا عليه و سلم ( ثم إن ھذا الحديث خطأ يخالف األحاديث الصحاح أن رسول هللا : و قال أحمد شاكر 
 الق فاخترن هللا ورسوله رضي هللا عنھن الط

حدثنا عبد هللا قال وحدثناه يحيى بن أيوب ثنا علي بن ھاشم بن البريد فذكر مثله وقال  خير نساءه بين الدنيا واآلخرة  - 589
 ولم يخيرھن الطالق  إسناده ضعيف 

خير أزواجه ) صلى هللا عليه و سلم ( هللا ثم إن ھذا الحديث خطأ يخالف األحاديث الصحاح أن رسول : و قال أحمد شاكر 
 الطالق فاخترن هللا ورسوله رضي هللا عنھن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو يوسف المؤدب يعقوب جارنا ثنا إبراھيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن عبد  - 590
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من قتل دون ماله  الرحمن بن الحرث عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال قال

 فھو شھيد  صحيح وإسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن أبي عدى عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي هللا عنه   -  591
ارا كما شغلونا عن الصالة حتى آبت الشمس  إسناده أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال يوم األحزاب مأل هللا بيوتھم وقبورھم ن

 صحيح على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن الزھري عن الحسن وعبد هللا ابني محمد بن على عن أبيھما وكان حسن  - 592
لم نھى عن نكاح المتعة وعن أرضاھما في أنفسنا ان عليا قال البن عباس رضي هللا عنه  أن رسول هللا صلى هللا عليه و س

 لحوم الحمر األھلية زمن خيبر  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاھد عن بن أبي ليلى عن على رضي هللا عنه قال  أمرني  - 593
جلودھا وجاللھا وأمرني أن ال أعطى الجازر منھا شيئا  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن أقسم بدنه أقوم عليھا وأن اقسم

 وقال نحن نعطيه من عندنا  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع رجل من ھمدان سألنا عليا رضي هللا عنه  بأي  - 594
يه و سلم مع أبي بكر رضي هللا عنه في الحجة قال بعثت بأربع ال يدخل الجنة اال شيء بعثت يعنى يوم بعثه النبي صلى هللا عل

نفس مؤمنة وال يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى هللا عليه و سلم عھد فعھده إلى مدته وال يحج المشركون 
  والمسلمون بعد عامھم ھذا  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد بن أثيع
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه  قضى محمد صلى هللا عليه و  - 595
 سلم ان الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين وان أعيان بنى االم يتوارثون دون بني العالت  إسناده ضعيف 

سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال قال النبي صلى هللا  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا - 596
 عليه و سلم  ال أعطيكم وأدع أھل الصفة تلوى بطونھم من الجوع وقال مرة ال أخدمكما وأدع أھل الصفة تطوى  إسناده قوي 

د العطواني ثنا زيد بن الحباب أخبرني حرب أبو حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن عبد هللا بن أبي زيا -  597
سفيان المنقري ثنا محمد بن على أبو جعفر حدثني عمى عن أبي أنه  رأى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يسعى بين الصفا 

 والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه  إسناده حسن 

د بن العالء ثنا بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن حدثنا عبد هللا حدثني أبو كريب محم - 598
يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال على رضي هللا عنه  كنت آتي النبي صلى هللا عليه و سلم فاستأذن فإن كان في صالة 

 سبح وان كان في غير صالة أذن لي  إسناده مسلسل بالضعفاء 

هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال  سألنا عليا رضي هللا عنه ھل عندكم حدثنا عبد  - 599
من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شيء بعد القرآن قال ال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة اال فھم يؤتيه هللا عز و جل رجال في 

ال العقل وفكاك األسير وال يقتل مسلم بكافر  إسناده صحيح على شرط القرآن أو ما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة ق
 الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني حسين بن محمد بن على أخبرني عبيد هللا بن أبي رافع  - 600
ني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنا وقال مرة ان عبيد هللا بن أبي رافع أخبره أنه سمع عليا رضي هللا عنه يقول  بعث

والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بھا ظعينة معھا كتاب فخذوه منھا فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا 
قال فأخرجت الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب قالت ما معي من كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب 

الكتاب من عقاصھا فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين بمكة يخبرھم ببعض أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا حاطب ما ھذا قال 

امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسھا وكان من كان معك من المھاجرين لھم قرابات يحمون  ال تعجل علي انى كنت
أھليھم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيھم ان اتخذ فيھم يدا يحمون بھا قرابتي وما فعلت ذلك كفرا وال ارتدادا عن ديني 

ه و سلم انه قد صدقكم فقال عمر رضي هللا عنه دعني أضرب عنق وال رضا بالكفر بعد اإلسالم فقال رسول هللا صلى هللا علي
ھذا المنافق فقال انه قد شھد بدر وما يدريك لعل هللا قد أطلع على أھل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم  إسناده صحيح 

 على شرط الشيخين 

نا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن موسى بن حدثنا عبد هللا حدثني حجاج بن يوسف الشاعر ثنا يحيى بن حماد ث - 601
سالم بن جھضم ان أبا جعفر حدثه عن أبيه ان عليا رضي هللا عنه حدثھم  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھاني عن ثالثة 

 ضعيف قال فما أدري له خاصة أم للناس عامه نھاني عن القسي والميثرة وان أقرأ وأنا راكع  حسن لغيره وھذا إسناد 

حدثنا عبد هللا حدثني وھب بن بقية الواسطي ثنا عمرو بن يونس يعنى اليمامي عن عبد هللا بن عمر اليمامي عن  -  602
الحسن بن زيد بن حسن حدثني أبي عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال  كنت عند النبي صلى هللا عليه و سلم فأقبل أبو بكر 

 ھذان سيدا كھول أھل الجنة وشبابھا بعد النبيين والمرسلين  صحيح وھذا إسناد حسن وعمر رضي هللا عنھما فقال يا على 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي أنبأنا سفيان عن بن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع عليا رضي هللا عنه يقول  أردت ان  - 603
م ذكرت صلته وعائدته فخطبتھا إليه فقال ھل أخطب إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ابنته فقلت ما لي من شيء فكيف ث

لك من شيء قلت ال قال فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا قال ھي عندي قال فأعطھا إياه  حسن لغيره وھذا 
 إسناد ضعيف لجھالة الرجل الذي سمع عليا 
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مجاھد عن بن أبي ليلى عن على رضي هللا عنه  ان  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عبيد هللا بن أبي يزيد عن -  604
فاطمة أتت النبي صلى هللا عليه و سلم تستخدمه فقال أال أدلك على ما ھو خير لك من ذلك تسبحين ثالثا وثالثين وتكبرين ثالثا 

 وثالثين وتحمدين ثالثا وثالثين أحدھا أربعا وثالثين  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

بد هللا حدثني عبد األعلى بن حماد النرسي ثنا داود بن عبد الرحمن ثنا أبو عبد هللا مسلمة الرازي عن أبي حدثنا ع -  605
عمرو البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن على عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول هللا 

 المفتن التواب  إسناده ضعيف جدا شبه موضوع صلى هللا عليه و سلم  ان هللا يحب العبد المؤمن 

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن عبد هللا بن نمير ثنا وكيع حدثنا األعمش عن المنذر عن محمد بن على عن علي رضي  -  606
سأله فقال هللا عنه قال  كنت رجال مذاء فكنت أستحي ان اسأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لمكان ابنته فأمرت المقداد ف

 يغسل ذكره ويتوضأ  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني عقبة بن مكرم الكوفي ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري  - 607
هللا عليه و سلم  لوال ان  عن أبي ھريرة وعن عبيد هللا بن أبي رافع عن أبيه عن على رضي هللا عنه قاال قال رسول هللا صلى

 أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك عند كل صالة  صحيح رجاله ثقات 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو بكر بن عياش ثنا مغيرة بن مقسم ثنا الحرث العكلي عن عبد هللا بن نجى قال قال على  - 608
مدخالن بالليل والنھار وكنت إذا دخلت عليه وھو يصلي تنحنح رضي هللا عنه  كان لي من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

فأتيته ذات ليله فقال أتدري ما أحدث الملك الليلة كنت أصلي فسمعت خشفة في الدار فخرجت فإذا جبريل عليه السالم فقال ما 
 نب وال تمثال  إسناده ضعيف زلت ھذه الليلة أنتظرك ان في بيتك كلبا فلم أستطع الدخول وأنا ال ندخل بيتا فيه كلب وال ج

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان الھمداني عن علي بن أبي طالب  -  609
رضي هللا عنه قال  نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان يضحي بالمقابلة أو بمدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء  حسن 

 إسناد ضعيف  وھذا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ھالل عن وھب بن األجدع عن على رضي هللا  -  610
عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يصلي بعد العصر اال أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة  رجاله ثقات رجال 

جال أبي داود والنسائي روى عنه ھالل بن يساف والشعبي ووثقه العجلي وابن حبان الصحيح غير وھب بن األجدع فمن ر
 كان قليل الحديث : وأورده ابن سعد في الطبقة األولى من أھل الكوفة وقال 

مخالف لما في الصحيحين من حديث أبي ھريرة وأبي سعيد وعائشة وغيرھم " إال أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة " وقوله 
 ھـ . ي المطلق عن الصالة بعد العصر ا من النھ

يدل على أن النھي إنما ھو عن الصالة عند الغروب ال عن الصالة بعد العصر وقد جاء النھي بعد العصر مطلقا : قال السندي 
ه أن وھذا الحديث رجاله ثقات كأحاديث اإلطالق وقد جاءت أحاديث أخرى موافقة لھذا الحديث الدال على التقييد أيضا فالوج

إن النھي عن الصالة بعد العصر مطلقا لئال تكون ذريعة إلى الصالة وقت الغروب وعلى ھذا التأويل يدل بعض : يقال 
 الروايات عن عمر وغيره وهللا أعلم 

 حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن بن عجالن حدثني إبراھيم بن عبد هللا بن حنين عن أبيه عن بن عباس -  611
عن على رضي هللا عنه قال  نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان أقرأ وأنا راكع وعن خاتم الذھب وعن القسي 

 والمعصفر  صحيح وھذا إسناد حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاء أبو  - 612
ى الحسن بن على يعوده فقال له على رضي هللا عنه أعائدا جئت أم شامتا قال ال بل عائدا قال فقال له على رضي هللا موسى إل
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عنه ان كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة 
ن غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وان كان مساء صلى عليه ألف حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كا

 ملك حتى يصبح  صحيح موقوفا رجاله ثقات رجال الشيخين لكن اختلف في وقفه ورفعه والوقف أصح 

قلت  حدثنا عبد هللا ثنا سويد بن سعيد في سنة ست وعشرين ومائتين ثنا مسلم بن خالد الزنجي قال أبو عبد الرحمن - 613
لسويد ولم سمى الزنجي قال كان شديد السواد عن عبد الرحمن بن الحرث عن زيد بن على بن الحسين عن أبيه عن عبيد هللا 
بن رافع عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقف بعرفة وھو مردف أسامة بن زيد 

جعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشماال وھو يلتفت ويقول السكينة أيھا فقال ھذا موقف وكل عرفه موقف ثم دفع ف
الناس السكينة أيھا الناس حتى جاء المزدلفة فجمع بين الصالتين ثم وقف بالمزدلفة فأردف الفضل بن عباس ثم وقف على 

ينا وشماال وھو يلتفت ويقول السكينة قزح فقال ھذا الموقف وكل المزدلفة موقف ثم دفع فجعل يسير العنق والناس يضربون يم
أيھا الناس السكينة أيھا الناس فلما وقف على محسر قرع راحلته فخبت به حتى خرجت من الوادي ثم سار مسيرته حتى أتى 
الجمرة ثم دخل المنحر فقال ھذا المنحر وكل منى منحر فذكر مثل حديث أحمد بن عبدة عن المغيرة بن عبد الرحمن مثله أو 

 ه  حسن نحو

حدثنا عبد هللا حدثني إسماعيل أبو معمر ثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن عبيد هللا  - 614
 بن أبي رافع عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يبغض العرب اال منافق  إسناده ضعيف 

بي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن إبراھيم التيمي عن أبيه قال خطبنا على رضي هللا عنه فقال حدثنا عبد هللا حدثني أ - 615
من زعم ان عندنا شيئا نقرؤه اال كتاب هللا وھذه الصحيفة صحيفة فيھا أسنان اإلبل وأشياء من الجراحات فقد كذب قال وفيھا 

ير إلى ثور فمن أحدث فيھا حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  المدينة حرم ما بين ع
والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل هللا منه يوم القيامة عدال وال صرفا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة 

لمسلمين واحدة يسعى بھا أدناھم  إسناده هللا والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال وذمة ا
 صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال على رضي هللا عنه  إذا  - 616
عليه وإذا حدثتكم عن غيره حدثتكم عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حديثا فألن أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب 

فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يخرج في آخر الزمان أقوام أحداث 
األسنان سفھاء األحالم يقولون من قول خير البرية ال يجاوز ايمانھم حناجرھم فأينما لقيتموھم فاقتلوھم فإن قتلھم أجر لمن 

 يامة  إسناده صحيح على شرط الشيخين قتلھم يوم الق

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن علي رضي هللا عنه قال  قال  - 617
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم األحزاب شغلونا عن صالة الوسطى صالة العصر مال هللا قبورھم وبيوتھم نارا ثم 

 بين العشاءين بين المغرب والعشاء  إسناده صحيح على شرط مسلم  صالھا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن المنذر أبي يعلى عن محمد بن الحنفية عن على رضي هللا  -  618
قداد سل لي رسول هللا صلى هللا عنه قال  كان رجال مذاء فاستحي أن يسأل النبي صلى هللا عليه و سلم عن المذي قال فقال للم

 عليه و سلم عن المذي قال فسأله قال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيه الوضوء  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن نمير ثنا حجاج عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال  نھى  - 619
هللا صلى هللا عليه و سلم أن يقرأ الرجل وھو راكع أو ساجد  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف الحارث بن  رسول

 عبدهللا األعور 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية عن األعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على رضي  -  620
ا لك تنوق في قريش وتدعنا قال وعندكم شيء قال قلت نعم ابنة حمزة قال إنھا ال تحل لي ھي هللا عنه قال قلت  يا رسول هللا م

 ابنة أخي من الرضاعة  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على رضي  -  621
كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به قال فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس  هللا عنه قال 

أما من أعطى واتقى { اال وقد علم منزلھا من الجنة والنار قال فقال يا رسول هللا فلم نعمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
إسناده صحيح على شرط }  بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من 

 الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على رضي  -  622
األنصار قال فلما خرجوا قال وجد عليھم هللا عنه قال  بعث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سرية واستعمل عليھم رجال من 

في شيء فقال قال لھم أليس قد أمركم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن تطيعوني قال قالوا بلى قال فقال اجمعوا حطبا ثم 
إلى رسول دعا بنار فأضرمھا فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنھا قال فھم القوم أن يدخلوھا قال فقال لھم شاب منھم إنما فررتم 

هللا صلى هللا عليه و سلم من النار فال تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى هللا عليه و سلم فإن أمركم أن تدخلوھا فادخلوا قال فرجعوا 
إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فأخبروه فقال لھم لو دخلتموھا ما خرجتم منھا أبدا إنما الطاعة في المعروف  إسناده صحيح 

 خين على شرط الشي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم عن محمد بن عمرو قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال   - 623
شھدت جنازة في بنى سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في ھذا بثبت حدثني مسعود بن الحكم الزرقي 

عنه برحبة الكوفة وھو يقول كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرنا بالقيام في  انه سمع علي بن أبي طالب رضي هللا
 الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس  صحيح وھذا إسناد حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد هللا الداناج عن حضين بن ساسان الرقاشي انه   - 624
ناس من أھل الكوفة على عثمان رضي هللا عنه فأخبروه بما كان من أمر الوليد أي بشربه الخمر فكلمه على في ذلك فقال قدم 

دونك بن عمك فأقم عليه الحد فقال يا حسن قم فاجلده قال ما أنت من ھذا في شيء ول ھذا غيرك قال بل ضعفت ووھنت 
ضربه ويعد علي حتى بلغ أربعين ثم قال امسك أو قال كف جلد رسول هللا وعجزت قم يا عبد هللا بن جعفر فجعل عبد هللا ي

 صلى هللا عليه و سلم أربعين وأبو بكر أربعين وكملھا عمر ثمانين وكل سنة  إسناده صحيح على شرط مسلم 

ة عن عبيد هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركان -  625
الخوالني عن بن عباس رضي هللا عنه قال  دخل علي على بيتي فدعا بوضوء فجئنا بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين 
يديه وقد بال فقال يا بن عباس اال أتوضأ لك وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قلت بلى فداك أبي وأمي قال فوضع له 

واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فصك بھما وجھه وألقم إبھامه ما أقبل من أذنيه قال ثم عاد في مثل  إناء فغسل يديه ثم مضمض
ذلك ثالثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغھا على ناصيته ثم أرسلھا تسيل على وجھه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثالثا 

ھورھما ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بھما على قدميه وفيھما النعل ثم ثم يده األخرى مثل ذلك ثم مسح برأسه وأذنيه من ظ
قلبھا بھا ثم على الرجل األخرى مثل ذلك قال فقلت وفي النعلين قال وفي النعلين قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قلت وفي 

 النعلين قال وفي النعلين  إسناده حسن 

يل ثنا أيوب عن محمد عن عبيدة عن على رضي هللا عنه قال  ذكر الخوارج فقال حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسماع -  626
فيھم مخرج اليد أو مودن اليد أو مثدن اليد لوال ان تبطروا لحدثتكم بما وعد هللا الذين يقتلونھم على لسان محمد قلت أنت 

 ح على شرط الشيخين سمعته من محمد قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة  إسناده صحي
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا عنه قال   - 627
 كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا  إسناده حسن 

د عن سفيان ثنا محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن على رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعي -  628
عنه قال قلت  يا رسول هللا إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة أم الشاھد يرى ما ال يرى الغائب قال الشاھد يرى ما ال يرى 

 الغائب  حسن لغيره رجاله ثقات لكن محمد بن عمر وھو ابن علي بن أبي طالب لم يدرك جده 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة ثنا منصور قال سمعت ربعيا قال سمعت عليا رضي هللا عنه يقول قال  -  629
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

نا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش قال سمعت عليا يقول قال رسول حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثناه حسين ث - 630
 هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

 عنه قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة ثنا محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن على رضي هللا -  631
 قد رأينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قام فقمنا وقعد فقعدنا  إسناده صحيح على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة حدثني على بن مدرك عن أبي زرعة عن بن نجي عن أبيه عن على  -  632
لمالئكة بيتا فيه جنب وال صورة وال كلب  حسن لغيره دون ذكر رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  ال تدخل ا

 الجنب وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن ھشام ثنا قتادة عن جري بن كليب عن على رضي هللا عنه قال  نھى رسول هللا  - 633
 صلى هللا عليه و سلم أن يضحى بعضباء القرن واألذن  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراھيم التيمي عن الحرث بن سويد عن على رضي  - 634
هللا عنه قال  نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن الدباء والمزفت قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول ليس بالكوفة عن 

 اده صحيح على شرط الشيخين علي رضي هللا عنه حديث أصح من ھذا  إسن

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن مجالد حدثني عامر عن الحرث عن علي رضي هللا عنه قال  لعن رسول هللا  - 635
صلى هللا عليه و سلم عشرة آكل الربا وموكله وكاتبه وشاھديه والحال والمحلل له ومانع الصدقة والواشمة والمستوشمة  حسن 

 ا إسناد ضعيف لضعف الحارث األعور لغيره وھذ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثني يحيى عن األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن على رضي هللا عنه قال   -  636
بعثني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى اليمن وأنا حديث السن قال قلت تبعثني إلى قوم يكون بينھم أحداث وال علم لي 

 ضاء قال ان هللا سيھدى لسانك ويثبت قلبك قال فما شككت في قضاء بين أثنين بعد  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين بالق

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة ثنا عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا عنه قال  مر  -  637
جع وأنا أقول اللھم إن كان أجلى قد حضر فأرحني وان كان آجال فارفعنى وإن كان بي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا و

بالء فصبرني قال ما قلت فأعدت عليه فضربني برجله فقال ما قلت قال فأعدت عليه فقال اللھم عافه أو اشفه قال فما اشتكيت 
 ذلك الوجع بعد  إسناده حسن 

ا شعبة عن عمرو بن مره قال سمعت عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا عنه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثن - 638
قال  كنت شاكيا فمر بي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكر معناه اال أنه قال اللھم عافه اللھم أشفه فما اشتكيت ذلك الوجع 

 بعد  إسناده حسن 
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عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة قال  أتيت على علي رضي  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن شعبة حدثني -  639
هللا عنه أنا ورجالن فقال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم وال 

 يحجزه وربما قال يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة  إسناده حسن 

بي قال ثنا عبد هللا بن نمير ثنا ھشام عن أبيه عن عبد هللا بن جعفر عن على رضي هللا عنه قال حدثنا عبد هللا حدثني أ -  640
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  خير نسائھا مريم بنت عمران وخير نسائھا خديجة  إسناده صحيح على شرط 

 الشيخين 

لملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زاذان بن عمر قال سمعت عليا  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا عبد ا -  641
في الرحبة وھو ينشد الناس من شھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم غدير خم وھو يقول ما قال فقام ثالثة عشر رجال 

ح لغيره وھذا إسناد ضعيف فشھدوا أنھم سمعوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو يقول من كنت مواله فعلي مواله  صحي
 لجھالة أبي عبدالرحيم الكندي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا األعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش قال قال على رضي هللا عنه  - 642
إسناده على شرط   وهللا انه  مما عھد إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه ال يبغضني اال منافق وال يحبني اال مؤمن

ثقة : وقال الدارقطني . شيعي غال : وقال ابن معين . كان رفاعا : الشيخين إال أن عدي بن ثابت وإن أخرجا له قال فيه شعبة 
و قد رد أھل العلم من مرويات الثقة ما كان موافقا لبدعته وقد انتقد ) : األرناؤوط ( قلنا . إال أنه كان غاليا في التشيع 

 ... ي مسلما إلخراجه ھذا الحديث الدارقطن

فقد أحبه قوم ال خالق لھم وأبغضه بجھل قوم من النواصب " ونفل األرناؤوط استشكال الذھبي ھذا الحديث في السير بقوله 
عالى أما المراد الحب الشرعي المعتد به عند هللا ت: وقد رد بعضھم ھذا اإلشكال فقال : قلنا ) : األرناؤوط ( ثم قال " فا أعلم 

 الحب المتضمن لتلك الباليا والمصائب فال عبرة به بل ھو وبال على صاحبه كما أحبت النصارى المسيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو أسامة أنبأنا زائدة ثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال  جھز  - 643
 ميل وقربة ووسادة آدم حشوھا ليف األذخر  إسناده قوي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاطمة في خ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسباط بن محمد ثنا نعيم بن حكيم المدائني عن أبي مريم عن على رضي هللا عنه قال   - 644
اجلس وصعد على منكبي انطلقت أنا والنبي صلى هللا عليه و سلم حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

فذھبت ألنھض به فرأى منى ضعفا فنزل وجلس لي نبي هللا صلى هللا عليه و سلم وقال اصعد على منكبي قال فصعدت على 
منكبيه قال فنھض بي قال فإنه يخيل إلى أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس 

ن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اقذف فجعلت أزاوله عن يمينه وع
به فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم نستبق حتى توارينا بالبيوت 

 خشية ان يلقانا أحد من الناس  إسناده ضعيف 

عبد هللا حدثني أبي ثنا فضل بن دكين ثنا ياسين العجلي عن إبراھيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن على  حدثنا -  645
 رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  المھدي منا أھل البيت يصلحه هللا في ليلة  إسناده ضعيف 

ھاشم بن البريد عن حسين بن ميمون عن عبد هللا بن عبد هللا قاضى حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا  -  646
الري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت أمير المؤمنين عليا رضي هللا عنه يقول  اجتمعت أنا وفاطمة رضي هللا عنھا 

سني ورق عظمى وكثرت مؤنتي والعباس وزيد بن حارثة عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال العباس يا رسول هللا كبر 
فإن رأيت يا رسول هللا أن تأمر لي بكذا وكذا وسقا من طعام فافعل فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نفعل ذلك ثم قال زيد 
بن حارثة يا رسول هللا كنت أعطيتني أرضا كانت معيشتي منھا ثم قبضتھا فإن رأيت أن تردھا على فافعل فقال رسول هللا 

 عليه و سلم نفعل ذاك قال فقلت أنا يا رسول هللا أن رأيت ان توليني ھذا الحق الذي جعله هللا لنا في كتابه من ھذا صلى هللا
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الخمس فاقسمه في حياتك كيال ينازعنيه أحد بعدك فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نفعل ذاك فوالنيه رسول هللا صلى هللا 
م والنيه أبو بكر رضي هللا عنه فقسمته في حياته ثم والنيه عمر رضي هللا عنه فقسمت في عليه و سلم فقسمته في حياته ث

 حياته حتى كانت آخر سنة من سني عمر رضي هللا عنه فإنه أتاه مال كثير  إسناده ضعيف 

يا رسول هللا إن رأيت  :فقالت فاطمة ( فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نفعل : ... . واستدرك سقطا في الحديث كالتالي 
 ما بين القوسين ساقط ... . ذلك ) أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نفعل 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبيد هللا بن نجى الحضرمي عن أبيه  -  647
 عنه  كانت لي من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم منزلة لم تكن ألحد من الخالئق انى كنت آتيه قال قال لي علي رضي هللا

كل سحر فاسلم عليه حتى يتنحنح وأنى جئت ذات ليله فسلمت عليه فقلت السالم عليك يا نبي هللا فقال على رسلك يا أبا حسن 
قال ال قلت فمالك ال تكلمني فيما مضى حتى كلمتني الليلة قال  حتى أخرج إليك فلما خرج إلى قلت يا نبي هللا أغضبك أحد

سمعت في الحجرة حركة فقلت من ھذا فقال أنا جبريل قلت ادخل قال ال أخرج الي فلما خرجت قال أن في بيتك شيئا ال يدخله 
رو كلب كان يلعب به الحسن ملك ما دام فيه قلت ما أعلمه يا جبريل قال اذھب فانظر ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئا غير ج

 قلت ما وجدت اال جروا قال انھا ثالث لن يلج ملك ما دام فيھا أبدا واحد منھا كلب أو جنابة أو صورة روح  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا شرحبيل بن مدرك عن عبد هللا بن نجى عن أبيه  انه سار مع علي  - 648
عنه وكان صاحب مطھرته فلما حاذى نينوى وھو منطلق إلى صفين فنادى علي رضي هللا عنه اصبر أبا عبد هللا رضي هللا 

اصبر أبا عبد هللا بشط الفرات قلت وماذا قال دخلت على النبي صلى هللا عليه و سلم ذات يوم وعيناه تفيضان قلت يا نبي هللا 
عندي جبريل قبل فحدثني ان الحسين يقتل بشط الفرات قال فقال ھل لك  أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان قال بل قام من

 إلى ان أشمك من تربته قال قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيھا فلم أملك عيني أن فاضتا  إسناده ضعيف 

لي عن الخضر بن القواس عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا مروان بن معاوية الفزاري أنبأنا األزھر بن راشد الكاھ -  649
{ أبي سخيلة قال قال على رضي هللا عنه  أال أخبركم بأفضل آية في كتاب هللا تعالى حدثنا بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

من مرض أو عقوبة أو بالء } ما أصابكم { وسأفسرھا لك يا علي } ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 
وهللا تعالى أكرم من ان يثنى عليھم العقوبة في اآلخرة وما عفا هللا تعالى عنه في الدنيا فا } فبما كسبت أيديكم { لدنيا في ا

 تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه  إسناده ضعيف 

ة قال  سألنا عليا حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا وكيع ثنا سفيان وإسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر - 650
رضي هللا عنه عن تطوع النبي صلى هللا عليه و سلم بالنھار فقال انكم ال تطيقونه قال قلنا أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا قال 
كان النبي صلى هللا عليه و سلم إذا صلى الفجر أمھل حتى إذا كانت الشمس من ھھنا يعنى من قبل المشرق مقدارھا من صالة 

ھنا من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمھل حتى إذا كانت الشمس من ھھنا يعنى من قبل المشرق مقدارھا العصر من ھ
من صالة الظھر من ھھنا يعنى من قبل المغرب قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظھر إذا زالت الشمس وركعتين بعدھا وأربعا 

المقربين والنبيين ومن تبعھم من المؤمنين والمسلمين قال قال علي قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على المالئكة 
رضي هللا عنه تلك ست عشرة ركعة تطوع النبي صلى هللا عليه و سلم بالنھار وقل من يداوم عليھا  إسناده قوي رجاله ثقات 

 رجال الشيخين غير الجراح والد وكيع فمن رجال مسلم 

وكيع عن أبيه قال قال حبيب بن أبي ثابت ألبي إسحاق حين حدثه يا أبا إسحاق يسوى  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا - 650
 حديثك ھذا ملء مسجدك ذھبا 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر وحسين قاال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا  - 651
 عليه و سلم من أوله وأوسطه وآخره فثبت الوتر آخر الليل  إسناده ضعيف عنه قال  من كل الليل قد أوتر رسول هللا صلى هللا

 بإسناد قوي  580وتقدم 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال  الوتر  - 652
عليه و سلم  إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم ليس بحتم مثل الصالة ولكنه سنة سنھا رسول هللا صلى هللا 

 بن ضمرة فمن رجال أصحاب السنن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال  أوتر  - 653
 وتره إلى السحر  إسناده قوي  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أول الليل وآخره وأوسطه فانتھى

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على رضي هللا عنه قال  لقد  -  654
رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا  إسناده 

 يح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب صح

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد الملك بن مسلم الحنفي عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال  جاء أعرابي  - 655
ل هللا صلى هللا عليه و إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال يا رسول هللا انا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة فقال رسو

سلم ان هللا عز و جل ال يستحي من الحق إذا فعل أحدكم فليتوضأ وال تأتوا النساء في أعجازھن وقال مرة في أدبارھن  إسناده 
ال تأتوا النساء في " ضعيف و إدراج ھذا الحديث في مسند علي خطأ فإنه من مسند علي بن طلق والقطعة األخيرة منه 

 حة بشواھدھا صحي" أدبارھن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثني يحيى بن سليم عن عبد هللا بن عثمان بن خيثم عن عبيد  -  656
هللا بن عياض بن عمرو القارىء قال  جاء عبد هللا بن شداد فدخل على عائشة رضي هللا عنھا ونحن عندھا جلوس مرجعه من 

ضي هللا عنه فقالت له يا عبد هللا بن شداد ھل أنت صادقي عما أسألك عنه تحدثنى عن ھؤالء القوم العراق ليالي قتل علي ر
الذين قتلھم علي رضي هللا عنه قال ومالي ال أصدقك قالت فحدثني عن قصتھم قال فإن عليا رضي هللا عنه لما كاتب معاوية 

بأرض يقال لھا حروراء من جانب الكوفة وانھم عتبوا عليه وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آالف من قراء الناس فنزلوا 
فقالوا انسلخت من قميص ألبسكه هللا تعالى واسم سماك هللا تعالى به ثم انطلقت فحكمت في دين هللا فال حكم اال  تعالى فلما 

مير المؤمنين اال رجل قد حمل ان بلغ عليا رضي هللا عنه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذنا فأذن ان ال يدخل على أ
القرآن فلما ان امتألت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول أيھا المصحف 
 حدث الناس فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما ھو مداد في ورق ونحن نتكلم بما روينا منه فماذا تريد قال

وإن خفتم شقاق بينھما فابعثوا { أصحابكم ھؤالء الذين خرجوا بيني وبينھم كتاب هللا يقول هللا تعالى في كتابه في امرأة ورجل 
فأمة محمد صلى هللا عليه و سلم أعظم دما وحرمة من } حكما من أھله وحكما من أھلھا إن يريدا إصالحا يوفق هللا بينھما 

اتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب وقد جاءنا سھيل بن عمرو ونحن مع رسول هللا صلى هللا امرأة ورجل ونقموا على ان ك
عليه و سلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بسم هللا الرحمن الرحيم فقال سھيل ال 

م فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاكتب محمد تكتب بسم هللا الرحمن الرحيم فقال كيف نكتب فقال اكتب باسمك اللھ
لقد { رسول هللا فقال لو أعلم انك رسول هللا لم أخالفك فكتب ھذا ما صالح محمد بن عبد هللا قريشا يقول هللا تعالى في كتابه 

عباس رضي هللا عنه  فبعث إليھم على عبد هللا بن} كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر 
فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرھم قام بن الكواء يخطب الناس فقال يا حملة القرآن ان ھذا عبد هللا بن عباس رضي هللا 

فردوه إلى صاحبه } قوم خصمون { عنه فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب هللا ما يعرفة به ھذا ممن نزل فيه وفي قومه 
ب هللا فقام خطباؤھم فقالوا وهللا لنواضعنه كتاب هللا فإن جاء بحق نعرفه لنتبعه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله وال تواضعوه كتا

فواضعوا عبد هللا الكتاب ثالثة أيام فرجع منھم أربعة آالف كلھم تائب فيھم بن الكواء حتى أدخلھم علي على الكوفة فبعث علي 
ن من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى هللا عليه رضي هللا عنه إلى بقيتھم فقال قد كا

و سلم بيننا وبينكم أن ال تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيال أو تظلموا ذمة فإنكم ان فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء ان 
بن شداد فقد قتلھم فقال وهللا ما بعث إليھم حتى قطعوا السبيل وسفكوا هللا ال يحب الخائنين فقالت له عائشة رضي هللا عنھا يا 

الدم واستحلوا أھل الذمة فقالت آ قال آ الذي ال إله اال ھو لقد كان قالت فما شيء بلغني عن أھل الذمة يتحدثونه يقولون ذو 
فدعا الناس فقال أتعرفون ھذا فما أكثر من جاء  الثدي وذو الثدي قال قد رأيته وقمت مع علي رضي هللا عنه عليه في القتلى
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يقول قد رأيته في مسجد بنى فالن يصلي ورأيته في مسجد بنى فالن يصلي ولم يأتوا فيه بثبت يعرف اال ذلك قالت فما قول 
قال غير  على رضي هللا عنه حين قام عليه كما يزعم أھل العراق قال سمعته يقول صدق هللا ورسوله قالت ھل سمعت منه انه

ذلك قال اللھم ال قالت أجل صدق هللا ورسوله يرحم هللا عليا رضي هللا عنه إنه كان من كالمه ال يرى شيئا يعجبه إال قال 
 صدق هللا ورسوله فيذھب أھل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث  إسناده حسن 

اق عن شعبة عن الحكم عن أبي محمد الھذلي عن على رضي هللا عنه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا معاوية ثنا أبو إسح - 657
قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فال يدع بھا وثنا اال كسره وال قبرا إال سواه 

ي رضي هللا عنه أنا أنطلق يا رسول هللا وال صورة إال لطخھا فقال أنا يا رسول هللا فانطلق فھاب أھل المدينة فرجع فقال عل
قال فانطلق فانطلق ثم رجع فقال يا رسول هللا لم أدع بھا وثنا اال كسرته وال قبرا اال سويته وال صوره اال لطختھا ثم قال 

قال ال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من عاد لصنعة شيء من ھذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى هللا عليه و سلم ثم 
 تكونن فتانا وال مختاال وال تاجرا اال تاجر خير فأن أولئك ھم المسبوقون بالعمل  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن رجل من أھل البصرة قال ويكنونه أھل البصرة  - 658
ن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في جنازة فذكر الحديث ولم يقل عن أبا مورع قال وأھل الكوفة يكنونه بأبي محمد قال  كا

علي رضي هللا عنه وقال وال صورة اال طلخھا فقال ما أتيتك يا رسول هللا حتى لم أدع صورة إال طلختھا وقال ال تكن فتانا 
 وال مختاال  إسناده ضعيف 

اس ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن على رضي هللا عنه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العب - 659
 عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  كان يوتر عند األذان ويصلي الركعتين عند اإلقامة  إسناده ضعيف 

عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا أبو جعفر يعنى الرازي عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي  - 660
الحرث عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم قال ال شك اال أنه على رضي هللا عنه قال  لعن رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم آكل الربا وموكله وشاھديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة والمحلل والمحلل له ومانع الصدقة وكان ينھى عن النوح  

 بو جعفر الرازي سيء الحفظ حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف أ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا خلف ثنا قيس عن األشعث بن سوار عن عدى بن ثابت عن أبي ظبيان عن على رضي  - 661
هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يا علي إن أنت وليت األمر بعدي فاخرج أھل نجران من جزيرة العرب  

 إسناده ضعيف جدا 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا خلف بن أبي جعفر يعني الرازي وخالد يعنى الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد  -  662
الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  كنت رجال مذاء فسألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال 

 الوضوء  صحيح وھذا سند ضعيف  أما المنى ففيه الغسل وأما المذي ففيه

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا خلف بن خالد عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه ان رسول  - 663
 هللا صلى هللا عليه و سلم نھى ان يرفع الرجل صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدھا يغلط أصحابه وھم يصلون  حسن لغيره 

بد هللا حدثني أبي ثنا خلف ثنا خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى ان عليا رضي هللا عنه حدثنا ع -  664
قال قال النبي صلى هللا عليه و سلم  سل هللا تعالى الھدى والسداد واذكر بالھدى ھدايتك الطريق وأذكر بالسداد تسديدك السھم  

 إسناده صحيح على شرط مسلم 

هللا حدثني أبي ثنا محمد بن الصباح قال عبد هللا وسمعته أنا من محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا عبد  -  665
عن كثير النواء عن عبد هللا بن مليل قال سمعت عليا رضي هللا عنه يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ليس 
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باء وإني أعطيت أربعة عشر وزيرا نقيبا نجيبا سبعة من قريش وسبعة من نبي كان قبلي إال قد أعطى سبعة نقباء وزراء نج
 من المھاجرين  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن على رضي هللا عنه  -  666
رسول هللا انك تبعثني إلى قوم ھم أسن منى ألقضي بينھم قال  قال  بعثني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى اليمن فقلت يا

 اذھب فإن هللا تعالى سيثبت لسانك ويھدى قلبك  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب 

ن غزى حدثني عمى حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبد هللا بن الزبير ثنا أبان يعنى بن عبد هللا حدثني عمرو ب - 667
علباء عن علي رضي هللا عنه قال  مرت إبل الصدقة على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فأھوى بيده إلى وبرة من جنب 

 بعير فقال ما أنا بأحق بھذه الوبرة من رجل من المسلمين  حسن بشواھده وھذا إسناد ضعيف 

ثنا بن لھيعة ثنا الحرث بن يزيد عن عبد هللا بن زرير الغافقي عن علي  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى - 668
بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  بينما نحن مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نصلى إذ انصرف ونحن قيام ثم أقبل ورأسه 

فمن وجد منكم في بطنه رزا أو كان يقطر فصلى لنا الصالة ثم قال أنى ذكرت انى كنت جنبا حين قمت إلى الصالة لم اغتسل 
 على مثل ما كنت عليه فلينصرف حتى يفرغ من حاجته أو غسله ثم يعود إلى صالته  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن أسحق ثنا بن لھيعة عن الحرث بن يزيد عن عبد هللا بن زرير عن على رضي  - 669
 عيف هللا عنه  فذكر مثله  إسناده ض

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبد هللا ثنا الربيع يعنى بن أبي صالح األسلمى حدثني زياد بن أبي زياد سمعت  -  670
علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ينشد الناس فقال  انشد هللا رجال مسلما سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يوم غدير 

 عشر بدريا فشھدوا  صحيح لغيره خم ما قال فقام اثنا 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبد هللا ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال   -  671
لعن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاھديه والمحلل والمحلل له  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

 ف الحارث األعور لضع

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى ھاشم ثنا إسماعيل بن مسلم العبدي ثنا أبو كثير مولى األنصار قال   -  672
كنت مع سيدي مع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه حيث قتل أھل النھروان فكأن الناس وجدوا في أنفسھم من قتلھم فقال 

يا أيھا الناس أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السھم من علي رضي هللا عنه 
الرمية ثم ال يرجعون فيه أبدا حتى يرجع السھم على فوقه وان آية ذلك أن فيھم رجال أسود مخدج اليد أحد ثدييه كثدي المرأة 

تمسوه فإني أراه فيھم فالتمسوه فوجدوه إلى شفير النھر تحت القتلى فأخرجوه لھا حلمة كحلمة ثدي المرأة حوله سبع ھلبات فال
فكبر علي رضي هللا عنه فقال هللا أكبر صدق هللا ورسوله وانه لمتقلد قوسا له عربيه فأخذھا بيده فجعل يطعن بھا في مخدجيه 

 يجدون  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف  ويقول صدق هللا ورسوله وكبر الناس حين رأوه واستبشروا وذھب عنھم ما كانوا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال قال رسول  - 673
يبه هللا صلى هللا عليه و سلم  للمسلم على المسلم من المعروف ست يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويج

 إذا دعاه ويشھده إذا توفى ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له بالغيب  حسن لغيره 

 حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسين ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث  فذكر نحوه بإسناده ومعناه  حسن لغيره  -  674

حاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال قال رسول حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا أبو إس - 675
 هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تقوم الساعة حتى يلتمس رجل من أصحابي كما تلتمس أو تبتغي الضالة فال يوجد  إسناده ضعيف 
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هللا عنه قال   حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي - 676
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم بدر من استطعتم أن تأسروا من بنى عبد المطلب فإنھم خرجوا كرھا  إسناده صحيح 

 رجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وھو ثقة 

حمن السلمي عن على رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا عبد األعلى عن أبي عبد الر - 677
قال شرككم مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا  } وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون { عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  

 حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى 

ر قاال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن عبد هللا بن الزبير واسود بن عام - 678
عن على رضي هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوتر بتسع سور من المفصل قال أسود يقرأ في الركعة 

 والفتح وأنا األولى ألھاكم التكاثر وأنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت األرض وفي الركعة الثانية والعصر وإذا جاء نصر هللا
 أعطيناك الكوثر وفي الركعة الثالثة قل يا أيھا الكافرون وتبت يدا أبي لھب وقل ھو هللا أحد  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت عبد األعلى يحدث عن أبي جميلة عن على رضي هللا  - 679
النبي صلى هللا عليه و سلم فأخبره فقال له دعھا حتى تلد أو تضع ثم اجلدھا  حسن  عنه  ان أمة لھم زنت فحملت فأتى على

 لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم وحسن قاال ثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال  استأذن بن جرموز على  - 680
بن جرموز يستأذن قال ائذنوا له ليدخل قاتل الزبير النار انى سمعت رسول هللا صلى  علي رضي هللا عنه فقال من ھذا قالوا

 هللا عليه و سلم يقول ان لكل نبي حواري وحواري الزبير  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم عن زر بن حبيش قال استأذن بن جرموز على  -  681
هللا عنه وأنا عنده فقال علي رضي هللا عنه  بشر قاتل بن صفية بالنار ثم قال علي رضي هللا عنه سمعت رسول  علي رضي

هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ان لكل نبي حواري وحواري الزبير قال قال أبي سمعت سفيان يقول الحواري الناصر  إسناده 
 حسن 

مان بن داود أنبأنا شعبة عن أبي أسحق سمع عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سلي -  682
 عنه  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يصلي من الضحى  إسناده قوي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا محمد ثنا حماد يعني بن سلمة عن يونس بن خباب عن جرير بن حيان  -  683
ان عليا رضي هللا عنه قال  أبعثك فيما بعثني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرني أن أسوى كل قبر وأطمس كل  عن أبيه

  741صنم  إسناده ضعيف جدا وأصل الحديث صحيح يأتي 

عن أبيه   حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن محمد بن على رضي هللا عنه - 684
قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ضخم الرأس عظيم العينين ھدب االشفار مشرب العين بحمرة كث اللحية أزھر اللون 

 إذا مشى تكفأ كأنما يمشى في صعد وإذا التفت التفت جميعا شثن الكفين والقدمين  إسناده حسن 

أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه  ان حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر  - 685
 النبي صلى هللا عليه و سلم كان يوتر بثالث  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف الحارث األعور 

 حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال  قرأ رسول - 686
هللا صلى هللا عليه و سلم بعد ما أحدث قبل أن يمس ماء وربما قال إسرائيل عن رجل عن علي رضي هللا عنه عن النبي صلى 

 هللا عليه و سلم  إسناده ضعيف 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود ثنا شريك عن موسى الصغير الطحان عن مجاھد قال قال على  خرجت فأتيت  - 687
قال دلو وتمر قال فدليت حتى مألت كفى ثم أتيت الماء فاستعذبت يعنى شربت ثم أتيت النبي صلى هللا عليه و سلم حائطا قال ف

 فأطعمته بعضه وأكلت أنا بعضه  إسناده ضعيف 

ه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا إسرائيل عن جابر عن محمد بن على عن أبيه عن على رضي هللا عن - 688
قال  جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال اني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت قال أما ناقتك فانحرھا وأما كيت 

 وكيت فمن الشيطان  إسناده ضعيف 

ث عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو نوح يعنى قرادا أنبأنا شعبة عن أبي التياح سمعت عبد هللا بن أبي الھذيل يحد -  689
رجل من بنى أسد قال  خرج علينا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فسألوه عن الوتر قال فقال أمرنا رسول هللا صلى هللا 

 عليه و سلم أن نوتر ھذه الساعة ثوب يا بن التياح أو أذن أو أقم  إسناده ضعيف 

حسن عن على رضي هللا عنه قال  قال لي النبي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسين بن على عن زائدة عن سماك عن  - 690
صلى هللا عليه و سلم إذا تقدم إليك خصمان فال تسمع كالم األول حتى تسمع كالم اآلخر فسوف ترى كيف تقضى قال فقال 

 علي رضي هللا عنه فما زلت بعد ذلك قاضيا  حسن لغيره 

اسم ثنا أبو سالم عبد الملك بن مسلم الحنفي عن عمران بن ظبيان حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو النضر ھاشم بن الق - 691
عن حكيم بن سعد أبي تحيى عن على رضي هللا عنه قال  كان النبي صلى هللا عليه و سلم إذا أراد سفرا قال بك اللھم أصول 

 وبك أجول وبك أسير  إسناده ضعيف 

 " أحول " صوابھا " أجول * " 

ي أبي ثنا أبو النضر ھاشم وأبو داود قاال ثنا ورقاء عن عبد األعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن على حدثنا عبد هللا حدثن -  692
رضي هللا عنه قال  احتجم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمرني أن أعطى الحجام أجره  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

 لضعف عبداألعلى الثعلبي 

نا بكر بن عيسى الراسبي ثنا عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي طالب حدثنا عبد هللا حدثني أبي ث - 693
رضي هللا عنه قال  أمرني النبي صلى هللا عليه و سلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما ال تضل أمته من بعده قال فخشيت ان تفوتني 

 كم  إسناده ضعيف نفسه قال قلت انى أحفظ وأعي قال أوصى بالصالة والزكاة وما ملكت أيمان

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجين ثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي  - 694
هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  من كذب على في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة  حسن لغيره وھذا إسناد 

 ثعلبي ضعيف لضعف عبداألعلى ال

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا فضيل بن سليمان يعنى النميري ثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس  - 695
بن عمرو األسلمي عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إنه سيكون بعدي اختالف 

 سلم فافعل  إسناده ضعيف أو أمر فإن استطعت أن تكون ال

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن جعفر الوركاني وإسماعيل بن موسى السدي وحدثنا زكريا بن يحيى زحمويه قالوا أنبأنا  -  696
شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن علي رضي هللا عنه قال  ان هللا عز و جل سمى الحرب على لسان نبيه 

 ي حديثة على لسان نبيكم  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف خدعة قال زحمويه ف
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي وعبيد هللا بن عمر القواريري قاال ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن  - 697
يره وھذا إسناد سعيد بن ذي حدان حدثني من سمع عليا يقول  الحرب خدعة على لسان نبيكم صلى هللا عليه و سلم  حسن لغ

 ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني إسحاق بن إسماعيل ثنا يحيى بن عباد ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة سمع زيد بن وھب عن  - 698
على رضي هللا عنه  ان النبي صلى هللا عليه و سلم أھديت له حلة سيراء فأرسل بھا إلى فرحت بھا فعرفت في وجه رسول 

 و سلم الغضب قال فقسمتھا بين نسائي  إسناده صحيح  هللا صلى هللا عليه

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن الوليد وأبو أحمد الزبيري قاال ثنا سفيان عن عبد األعلى عن أبي عبد الرحمن  -  699
وم القيامة عقد شعيرة عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال سفيان ال أعلمه اال قد رفعه قال  من كذب في حلمه كلف ي

 قال أبو أحمد قال أراه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى الثعلبي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجين بن المثنى ثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن أبي عبد الرحمن عن على رضي هللا  - 700
 صلى هللا عليه و سلم يواصل إلى السحر  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى الثعلبي عنه قال  كان رسول هللا 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا روح ثنا أسامة بن زيد عن محمد بن كعب القرظي عن عبد هللا بن شداد بن الھاد عن عبد  - 701
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا نزل بي كرب ان أقول ال  هللا بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  علمني

 إله إال هللا الحليم الكريم سبحان هللا وتبارك هللا رب العرش العظيم والحمد  رب العالمين  صحيح وھذا إسناد حسن 

أبو موسى األشعري الحسن  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبيدة بن حميد حدثني ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال عاد - 702
بن علي قال  فدخل علي رضي هللا عنه فقال أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا فقال يا أمير المؤمنين ال بل عائدا فقال علي 
رضي هللا عنه فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ما عاد مسلم مسلما اال صلى عليه سبعون ألف ملك من حين 

ان يمسي وجعل هللا تعالى له خريفا في الجنة قال فقلنا يا أمير المؤمنين وما الخريف قال الساقية التي تسقى النخل   يصبح إلى
 حسن وھذا إسناد ضعيف لضعف ثوير بن أبي فاختة لكن الصحيح وقفه 

بن وھب قال  قدم علي حدثنا عبد هللا حدثني على بن حكيم األودي أنبأنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد  - 703
رضي هللا عنه على قوم من أھل البصرة من الخوارج فيھم رجل يقال له الجعد بن بعجة فقال له اتق هللا يا علي فإنك ميت 
فقال علي رضي هللا عنه بل مقتول ضربة على ھذا تخضب ھذه يعنى لحيته من رأسه عھد معھود وقضاء مقضي وقد خاب 

 فقال ما لكم وللباس ھو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدى بي المسلم  إسناده ضعيف من افترى وعاتبه في لباسه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن أبي إسحاق قال وذكر محمد بن كعب القرظي عن الحرث بن عبد هللا  - 704
بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث قال ثم قال  األعور قال قلت آلتين أمير المؤمنين فال سألنه عما سمعت العشية قال فجئته

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  أتاني جبريل عليه السالم فقال يا محمد ان أمتك مختلفة بعدك قال فقلت له فأين 
ن قول فصل وليس المخرج يا جبريل قال فقال كتاب هللا تعالى به يقصم هللا كل جبار من اعتصم به نجا ومن تركه ھلك مرتي

 بالھزل ال تختلقه األلسن وال تفنى أعاجيبه فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما ھو كائن بعدكم  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن محمد بن  -  705
ھاب عن علي بن حسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  دخل على رسول هللا مسلم بن عبيد هللا بن ش

صلى هللا عليه و سلم وعلى فاطمة رضي هللا عنه من الليل فأيقظنا للصالة قال ثم رجع إلى بيته فصلى ھويا من الليل قال فلم 
فجلست وأنا أعرك عيني وأقول أنا وهللا ما نصلى اال ما كتب لنا  يسمع لنا حسا قال فرجع إلينا فأيقظنا وقال قوما فصليا قال

إنما أنفسنا بيد هللا فإذا شاء ان يبعثنا بعثنا قال فولى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو يقول ويضرب بيده على فخذه ما 
 اده حسن إسن}  وكان اإلنسان أكثر شيء جدال { نصلى اال ما كتب لنا ما نصلى اال ما كتب لنا 
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حدثنا عبد هللا ثنا أحمد بن جميل أبو يوسف أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي  - 706
سليمان عن سلمة بن كھيل عن زيد بن وھب قال لما خرجت الخوارج بالنھروان قام على رضي هللا عنه في أصحابه فقال ان 

حرام وأغاروا في سرح الناس وھم أقرب العدو إليكم وان تسيروا إلى عدوكم أنا أخاف ان يخلفكم ھؤالء القوم قد سفكوا الدم ال
ھؤالء في أعقابكم انى سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  تخرج خارجة من أمتي ليس صالتكم إلى صالتھم بشيء 

ن القرآن يحسبون انه لھم وھو عليھم ال يجاوز وال صيامكم إلى صيامھم بشيء وال قراءتكم إلى قراءتھم بشيء يقرؤو
حناجرھم يمرقون من اإلسالم كما يمرق السھم من الرمية وآية ذلك ان فيھم رجال له عضد وليس لھا ذراع عليھا مثل حلمة 

سم هللا الثدي عليھا شعرات بيض لو يعلم الجيش الذين يصيبونھم ما لھم على لسان نبيھم ال تكلوا على العمل فسيروا على ا
 فذكر الحديث بطوله  إسناده قوي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد هللا بن الزبير عن أبيه عن  - 707
ھري إذ قال عبد هللا بن الزبير قال وهللا  إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رھط من أھل الشام فيھم حبيب بن مسلمة الف

عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج ان أتم للحج والعمرة ان ال يكونا في أشھر الحج فلو أخرتم ھذه العمرة حتى تزوروا 
ھذا البيت زورتين كان أفضل فإن هللا تعالى قد وسع في الخير وعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه في بطن الوادي يعلف 

قال عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان رضي هللا عنه فقال أعمدت إلى سنة سنھا رسول هللا صلى بعيرا له قال فبلغه الذي 
هللا عليه و سلم ورخصة رخص هللا تعالى بھا للعباد في كتابه تضيق عليھم فيھا وتنھى عنھا وقد كانت لذي الحاجة ولنائي 

نه فقال وھل نھيت عنھا انى لم أنه عنھا إنما كان رأيا الدار ثم أھل بحجة وعمرة معا فأقبل عثمان على الناس رضي هللا ع
 أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني عبد هللا بن أبي سلمة عن مسعود بن الحكم  -  708
نظر إلى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه وھو على بغلة رسول هللا األنصاري ثم الزرقي عن أمه أنھا حدثته قالت لكأني أ

صلى هللا عليه و سلم البيضاء حين وقف على شعب األنصار في حجة الوداع وھو يقول أيھا الناس ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه و سلم يقول  انھا ليست بأيام صيام إنما ھي أيام أكل وشرب وذكر  إسناده حسن 

ا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب وسعد قاال ثنا أبي عن أبيه عن عبد هللا بن شداد قال سعد بن الھاد سمعت عليا حدثن - 709
رضي هللا عنه يقول  ما سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يجمع أباه وأمه ألحد غير سعد بن أبي وقاص فإني سمعته يقول 

 يح على شرط الشيخين يوم أحد أرم يا سعد فداك أبي وأمي  إسناده صح

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني إبراھيم بن عبد هللا بن حنين عن أبيه قال سمعت  -  710
علي بن أبي طالب رضي هللا عنه يقول  نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال أقول نھاكم عن تختم الذھب وعن لبس 

راءة القرآن وأنا راكع وكساني حلة من سيراء فخرجت فيھا فقال يا على انى لم أكسكھا لتلبسھا قال القسي والمعصفر وق
فرجعت بھا إلى فاطمة رضي هللا عنھا فأعطيتھا ناحيتھا فأخذت بھا لتطويھا معي فشققتھا بثنتين قال فقالت تربت يداك يا بن 

هللا عليه و سلم عن لبسھا فالبسي واكسي نساءك  إسناده حسن  أبي طالب ماذا صنعت قال فقلت لھا نھاني رسول هللا صلى
 رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي  - 711
عفوت لكم عن الخيل والرقيق فھاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درھما هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  قد 

 درھما وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيھا خمسة دراھم  صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا على بن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن  - 712
رضي هللا عنه قال قال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  اال أعلمك كلمات إذا قلتھن غفر لك مع انه مغفور  سلمة عن على

لك ال إله اال هللا الحليم الكريم ال إله اال هللا العلي العظيم سبحان هللا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد  رب 
 العالمين  حسن 
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 حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا شريك عن عمران بن ظبيان عن أبي تحيى قال  لما ضرب بن ملجم عليا حدثنا عبد هللا -  713
رضي هللا عنه الضربة قال على افعلوا به كما أراد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يفعل برجل أراد قتله فقال اقتلوه ثم 

 حرقوه  إسناده ضعيف 

ثنا محمد بن سابق ثنا إبراھيم بن طھمان عن منصور عن المنھال بن عمرو عن نعيم بن  حدثنا عبد هللا حدثني أبي - 714
دجاجة انه قال دخل أبو مسعود عقبة بن عمرو األنصاري على علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فقال له علي أنت الذي تقول 

هللا عليه و سلم  ال يأتي على الناس مائة  ال يأتي على الناس مائة سنة وعلى األرض عين تطرف إنما قال رسول هللا صلى
سنة وعلى األرض عين تطرف ممن ھو حي اليوم وهللا ان رجاء ھذه األمة بعد مائة عام  إسناده قوي رجاله رجال الصحيح 

 غير نعيم بن دجاجة 

 بالخاء المعجمة من فوق ... " و إن رخاء ھذه األمة " ... وعنده 

بي ثنا معاوية بن عمرو وأبو سعيد قاال ثنا زائدة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن على رضي حدثنا عبد هللا حدثني أ -  715
هللا عنه قال  جھز رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاطمة رضي هللا عنھا في خميل وقربة ووسادة آدم حشوھا اذخر قال أبو 

 سعيد ليف  إسناده قوي 

ن بن محمد ثنا شعبة عن سلمة والمجالد عن الشعبي انھما سمعاه يحدث  أن عليا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسي - 716
رضي هللا عنه حين رجم المرأة من أھل الكوفة ضربھا يوم الخميس ورجمھا يوم الجمعة وقال أجلدھا بكتاب هللا وأرجمھا 

 بسنة نبي هللا صلى هللا عليه و سلم  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

عبد هللا حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرحمن يعنى بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد هللا بن  حدثنا - 717
الفضل بن عبد الرحمن بن فالن بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب الھاشمي عن عبد الرحمن األعرج عن عبيد هللا بن أبي 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم  انه كان إذا قام إلى الصالة المكتوبة كبر رافع عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه عن رسو
ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد ان يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع وال يرفع يديه في 

 شيء من صالته وھو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا على بن حفص أنبأنا ورقاء عن منصور عن المنھال عن نعيم بن دجاجة قال دخل أبو  -  718
مسعود على علي رضي هللا عنه فقال أنت القائل قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يأتي على الناس مائة عام وعلى 

هللا عليه و سلم ال يأتي على الناس مائة عام وعلى األرض نفس منفوسة ممن األرض نفس منفوسة إنما قال رسول هللا صلى 
 ھو حي اليوم وان رجاء ھذه األمة بعد المائة  إسناده قوي رجاله رجال الصحيح غير نعيم بن دجاجة 

 بالخاء المعجمة من فوق ... " و إن رخاء ھذه األمة " ... وعنده 

على بن إسحاق أنبأنا عبد هللا بن الحجاج بن أرطاة عن عطاء الخرساني انه حدثه عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا  - 719
مولى امرأته عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  إذا كان يوم الجمعة خرج الشياطين يربثون الناس إلى أسواقھم 

ھم السابق والمصلى والذي يليه حتى يخرج ومعھم الرايات وتقعد المالئكة على أبواب المساجد يكتبون الناس على قدر منازل
اإلمام فمن دنا من اإلمام فأنصت أو استمع ولم يلغ كان له كفالن من األجر ومن نأى عنه فاستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفل 

يستمع  من األجر ومن دنا من اإلمام فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفالن من الوزر ومن نأى عنه فلغا ولم ينصت ولم
كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فال جمعة له ثم قال ھكذا سمعت نبيكم صلى هللا عليه و سلم  إسناده 

 ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال قال  -  720
 ه و سلم  ال تقوم الساعة حتى يلتمس الرجل من أصحابي كما تلتمس الضالة فال يوجد  إسناده ضعيف النبي صلى هللا علي
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا خلف بن الوليد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال  لعن  - 721
والمحلل والمحلل له  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صاحب الربا وآكله وشاھديه

 الحارث األعور 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت ھبيرة يقول سمعت عليا رضي هللا عنه  - 722
لم عن خاتم الذھب والقسي والميثرة  إسناده يقول  نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أو نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و س

 حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه عن النبي  -  723
 صلى هللا عليه و سلم قال  يؤدى المكاتب بقدر ما أدى  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة 

عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن زبيد األيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن  حدثنا - 724
على رضي هللا عنه  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعث جيشا وأمر عليھم رجال فأوقد نارا فقال ادخلوھا فأراد ناس أن 

لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوھا لو دخلتموھا لم يدخلوھا وقال آخرون إنما فررنا منھا فذكر ذلك 
تزالوا فيھا إلى يوم القيامة وقال لآلخرين قوال حسنا وقال ال طاعة في معصية هللا إنما الطاعة في المعروف  إسناده صحيح 

 على شرط الشيخين 

أبي سمعت األعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وھب بن جرير ثنا -  725
على رضي هللا عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه للناس  ما ترون في فضل فضل عندنا من ھذا المال فقال الناس 

ليك فقال لي قل فقلت يا أمير المؤمنين قد شغلناك عن أھلك وضيعتك وتجارتك فھو لك فقال لي ما تقول أنت فقلت قد أشاروا ع
لم تجعل يقينك ظنا فقال لتخرجن مما قلت فقلت أجل وهللا ألخرجن منه أتذكر حين بعثك نبي هللا صلى هللا عليه و سلم ساعيا 
فأتيت العباس بن عبد المطلب رضي هللا عنه فمنعك صدقته فكان بينكما شيء فقلت لي انطلق معي إلى النبي صلى هللا عليه و 

ه خاثرا فرجعنا ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس فأخبرته بالذي صنع فقال لك أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه سلم فوجدنا
وذكرنا له الذي رأيناه من خثوره في اليوم األول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني فقال إنكما آتيتماني في اليوم 

فكان الذي رأيتما من خثوري له وأتيتماني اليوم وقد وجھتھما فذاك الذي رأيتما من األول وقد بقى عندي من الصدقة ديناران 
 طيب نفسي فقال عمر رضي هللا عنه صدقت وهللا ألشكرن لك األولى واآلخرة  إسناده ضعيف النقطاعه 

هللا بن شداد بن الھاد حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث عن بن عجالن عن محمد بن كعب القرظي عن عبد  - 726
عن عبد هللا بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  لقنني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھؤالء الكلمات 
وأمرني ان نزل بي كرب أو شدة ان أقولھن ال إله اال هللا الكريم الحكيم سبحانه وتبارك هللا رب العرش العظيم والحمد  رب 

 صحيح وھذا إسناد حسن العالمين  

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على رضي هللا  - 727
عنه قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول  من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبھا ماء فعل هللا تعالى به كذا وكذا 

 رضي هللا عنه فمن ثم عاديت شعرى  إسناده مرفوعا ضعيف من النار قال علي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن محمد بن على بن الحنفية  - 728
 عن أبيه رضي هللا عنه قال  كفن النبي صلى هللا عليه و سلم في سبعة أثواب  إسناده ضعيف 

ا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد هللا الماجشون ثنا عبد هللا بن الفضل والماجشون عن حدثن - 729
األعرج عن عبيد هللا بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان إذا كبر 

واألرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ان صالتي ونسكى ومحياي  استفتح ثم قال وجھت وجھي للذي فطر السماوات
ومماتي  رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قال أبو النضر وأنا أول المسلمين اللھم ال إله اال أنت أنت 
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ال أنت وأھدني ألحسن األخالق ال يھدى ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا ال يغفر الذنوب ا
ألحسنھا إال أنت واصرف عنى سيئھا ال يصرف عنى سيئھا اال أنت تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وكان إذا ركع 
قال اللھم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصرى ومخي وعظامي وعصبي وإذا رفع رأسه من الركعة 

مده ربنا ولك الحمد ملء السماوات واألرض وما بينھما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللھم قال سمع هللا لمن ح
لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجھي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره فشق سمعه وبصره فتبارك هللا أحسن 

ررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى الخالقين فإذا سلم من الصالة قال اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أس
 أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله اال أنت  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا قطر عن المنذر عن بن الحنفية قال قال علي رضي هللا عنه  يا رسول هللا أرأيت  - 730
ك قال نعم فكانت رخصة من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لعلي  إسناده إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيت

 صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن عدى بن ثابت عن زر بن حبيش عن على رضي هللا عنه قال  عھد  -  731
ناده على شرط الشيخين وتقدم الكالم عليه إلى النبي صلى هللا عليه و سلم انه ال يحبك اال مؤمن وال يبغضك اال منافق  إس

642  

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة عن حجية عن على رضي هللا عنه قال  أمرنا رسول هللا صلى  -  732
 هللا عليه و سلم أن نستشرف العين واألذن  إسناده حسن 

ش عن مسلم البطين عن على بن الحسين عن مروان بن الحكم قال  كنا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعم -  733
نسير مع عثمان رضي هللا عنه فإذا رجل يلبى بھما جميعا فقال عثمان رضي هللا عنه من ھذا فقالوا على فقال ألم تعلم انى قد 

ناده صحيح على شرط البخاري نھيت عن ھذا قال بلى ولكن لم أكن ألدع قول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لقولك  إس
 رجاله ثقات رجال الشيخين غير مروان بن الحكم فمن رجال البخاري 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كھيل عن حجيه قال  سأل رجل عليا رضي هللا عنه عن  - 734
ء قال إذا بلغت المنسك فاذبح أمرنا رسول هللا صلى هللا البقرة فقال عن سبعة فقال مكسورة القرن فقال ال يضرك قال العرجا

 عليه و سلم ان نستشرف العين واألذن  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العالء عن بن سيرين سمعاه عن عبيدة عن على  - 735
و سلم  يخرج قوم فيھم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد ولوال ان رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

تبطروا ألنبأتكم بما وعد هللا الذين يقتلونھم على لسان نبيه صلى هللا عليه و سلم قال عبيدة قلت لعلي رضي هللا عنه أأنت 
إي ورب الكعبة  إسناده صحيح على شرط  سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة

 الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد األعلى الثعلبي عن أبي جميلة الطھوي عن على رضي هللا عنه   -  736
ھا فوجدتھا لم تجف من ان خادما للنبي صلى هللا عليه و سلم أحدثت فأمرني النبي صلى هللا عليه و سلم ان أقيم عليھا الحد فأتيت

دمھا فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت من دمھا فأقم عليھا الحد أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم  حسن لغيره وھذا إسناد 
 ضعيف لضعف عبداألعلى الثعلبي 

ه قال  كنت أرى حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن على رضي هللا عن -  737
ان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاھرھما حتى رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمسح ظاھرھما  صحيح بمجموع 

 طرقه 
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حدثنا عبد هللا حدثنا أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عثمان الثقفي رضي هللا عنه عن سالم بن أبي الجعد عن على قال   -  738
 هللا عليه و سلم ان ننزي حمارا على فرس  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف نھانا رسول هللا صلى 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا  - 739
 ف صلى هللا عليه و سلم  لو استخلفت أحدا عن غير مشورة الستخلفت بن أم عبد  إسناده ضعي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثنا علي  ان فاطمة شكت إلى  - 740
النبي صلى هللا عليه و سلم أثر العجين في يديھا فأتى النبي صلى هللا عليه و سلم سبى فأتته تسأله خادما فلم تجده فرجعت قال 

قال فذھبت ألقوم فقال مكانكما فجاء حتى جلس حتى وجدت برد قدميه فقال أال أدلكما على ما ھو فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا 
خير لكما من خادم إذا أخذتما مضجعكما سبحتما هللا ثالثا وثالثين وحمدتماه ثالثا وثالثين وكبرتماه أربعا وثالثين  إسناده 

 صحيح على شرط الشيخين 

ثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الھياج األسدي قال قال لي على  أبعثك حدثنا عبد هللا حدثني أبي  - 741
على ما بعثني عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن ال تدع تمثاال إال طمسته وال قبرا مشرفا إال سويته  إسناده صحيح على 

 ن رجال مسلم شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الھياج األسدي فم

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال  كان  - 742
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يحب ھذه السورة سبح اسم ربك األعلى  إسناده ضعيف 

ي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال  جاء ثالثة نفر حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن أب -  743
إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال أحدھم يا رسول هللا كانت لي مائة دينار فتصدقت منھا بعشرة دنانير وقال اآلخر يا رسول 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه و هللا كان لي عشرة دنانير فتصدقت منھا بدينار وقال اآلخر كان لي دينار فتصدقت بعشر قال 
 سلم كلكم في اآلجر سواء كلكم تصدق بعشر ماله  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا المسعودي ومسعر عن عثمان بن عبد هللا بن ھرمز عن نافع بن جبير بن مطعم  - 744
 لم شثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس  حسن لغيره عن على رضي هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و س

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن شريك عن سماك عن حنش عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى  - 745
 هللا عليه و سلم  إذا جلس إليك الخصمان فال تكلم حتى تسمع من اآلخر كما سمعت من األول  حسن لغيره 

ثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع أنبأنا المسعودي عن عثمان بن عبد هللا بن ھرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن حد -  746
على رضي هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس بالطويل وال بالقصير ضخم الرأس واللحية شثن الكفين 

كراديس إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط عن صبب لم أر قبله وال بعده والقدمين مشرب وجھه حمرة طويل المسربة ضخم ال
 مثله صلى هللا عليه و سلم  حسن لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن على رضي هللا عنه قال  أھدى  - 747
 منه وأھدى له قيصر فقبل منه وأھدت له الملوك فقبل منھم  إسناده ضعيف كسرى لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقبل 

في غير ما حديث ) صلى هللا عليه و سلم ( وأخذ الھدية من المشركين بقصد تأنيسھم وتأليفھم على اإلسالم ثابت عنه : قال 
 باب قبول الھدية من المشركين و في صحيح مسلم : عند البخاري في الھبة 

ا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن ھانئ قال  سألت عائشة حدثن - 748
رضي هللا عنھا عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بھذا مني كان يسافر مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال 

  صلى هللا عليه و سلم للمسافر ثالثة أيام ولياليھن وللمقيم يوم وليله  صحيح فسألت عليا رضي هللا عنه فقال قال رسول هللا
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن على بن ربيعة عن على رضي هللا عنه عن النبي  -  749
 صلى هللا عليه و سلم  بمثله  صحيح 

أنبأنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد -  750
عبد هللا بن زرير الغافقي قال سمعت عليا رضي هللا عنه يقول  أخذ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذھبا بيمينه وحريرا 

 بشماله ثم رفع بھما يديه فقال ھذان حرام على ذكور أمتي  صحيح لشواھده 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن ھشام بن عمرو عن عبد الرحمن بن الحرث بن ھشام عن  - 751
على رضي هللا عنه ان النبي صلى هللا عليه و سلم كان يقول في آخر وتره  اللھم انى أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ 

 يك أنت كما أثنيت على نفسك  إسناده قوي بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصى ثناء عل

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد بن ھارون ثنا خالد بن عبد هللا عن مطرف عن أبي إسحاق عن الحرث عن على  -  752
رضي هللا عنه  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى ان يجھر القوم بعضھم على بعض بين المغرب والعشاء بالقرآن  

 لغيره  حسن

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا زيد أنبأنا شريك بن عبد هللا عن أبي إسحاق عن على بن ربيعة قال  رأيت عليا رضي هللا  - 753
عنه أتى بدابة ليركبھا فلما وضع رجله في الركاب قال بسم هللا فلما استوى عليھا قال الحمد  سبحان الذي سخر لنا ھذا وما 

أنا إلى ربنا لمنقلبون ثم حمد هللا ثالثا وكبر ثالثا ثم قال سبحانك ال إله اال أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ثم كنا له مقرنين و
ضحك فقلت مم ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك فقلت مم 

رب اغفر لي ويقول علم عبدي انه ال يغفر الذنوب غيري  حسن  ضحكت يا رسول هللا قال يعجب الرب من عبده إذا قال
 لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد هللا بن يسار  أن عمرو بن حريث عاد  -  754
إنك لست بربي فتصرف قلبي  الحسن بن على رضي هللا عنه فقال له علي أتعود الحسن وفي نفسك ما فيھا فقال له عمرو

حيث شئت قال علي رضي هللا عنه أما إن ذلك ال يمنعنا ان نؤدي إليك النصيحة سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول 
ما من مسلم عاد أخاه إال ابتعث هللا له سبعين ألف ملك يصلون عليه من أي ساعات النھار كان حتى يمسي ومن أي ساعات 

ى يصبح قال له عمرو وكيف تقول في المشي مع الجنازة بين يديھا أو خلفھا فقال علي رضي هللا عنه ان فضل الليل كان حت
المشي من خلفھا على بين يديھا كفضل صالة المكتوبة في جماعة على الوحدة قال عمرو فإني رأيت أبا بكر وعمر رضي هللا 

ما إنما كرھا أن يحرجا الناس  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة عنھما يمشيان أمام الجنازة قال علي رضي هللا عنه إنھ
 عبدهللا بن يسار 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وھب عن على بن أبي  -  755
خرجت فيھا فرأيت الغضب في وجھه قال طالب رضي هللا عنه قال  كساني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حلة سيراء ف

 فشققتھا بين نسائي  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد هللا بن شقيق  كان عثمان رضي هللا عنه  - 756
نك كذا وكذا ثم قال علي رضي هللا عنه لقد علمت انا قد ينھى عن المتعة وعلى رضي هللا عنه يأمر بھا فقال عثمان لعلي ا

 تمتعنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال أجل ولكنا كنا خائفين  إسناده صحيح على شرط مسلم 

 حدثنا عبد هللا حدثني ثنا معاذ بن ھشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي األسود عن أبي األسود الديلي عن -  757
علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  في الرضيع ينضح بول الغالم ويغسل بول الجارية 

 قال قتادة وھذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسال جميعا  إسناده صحيح على شرط مسلم 
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صور عن ربعي بن حراش عن على رضي هللا عنه عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن من -  758
النبي صلى هللا عليه و سلم انه قال  ال يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع حتى يشھدان ال إله اال هللا وإني رسول هللا بعثني بالحق 

... .  196/  3وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر  رجاله ثقات رجال الشيخين لكن قال الدارقطني في العلل 
 الخ 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت ناجية بن كعب يحدث عن على  - 759
رضي هللا عنه انه أتى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  إن أبا طالب مات فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم اذھب فواره 

 قال اذھب فواره قال فلما واريته رجعت إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال لي اغتسل  إسناده ضعيف فقال انه مات مشركا ف

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة يعنى بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن  - 760
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان أبيع غالمين أخوين فبعتھما أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  أمرني 

 ففرقت بينھما فذكرت ذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال أدركھما فأرجعھما وال تبعھما إال جميعا  حسن لغيره 

عن على رضي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة  -  761
 هللا عنه قال  ليس الوتر بحتم كھيئة الصالة ولكن سنة سنھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده قوي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن ھبيرة عن على رضي هللا  - 762
م يوقظ أھله في العشر األواخر من رمضان  إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين عنه قال  كان النبي صلى هللا عليه و سل

 غير ھبيرة بن يريم فقد روى له أصحاب السنن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا زھير عن عبد هللا يعنى بن محمد بن عقيل عن  - 763
أبي طالب رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  أعطيت ما لم يعط أحد  محمد بن على أنه سمع علي بن

من األنبياء فقلنا يا رسول هللا ما ھو قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح األرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طھور 
 وجعلت أمتي خير األمم  إسناده حسن 

عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال  كان حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا  - 764
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوتر عند األذان ويصلي ركعتي الفجر عند اإلقامة  إسناده ضعيف 

نجى عن على رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي انا أبو النضر ثنا األشجعي عن سفيان عن جابر عن عبد هللا بن  - 765
عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ذكرنا الدجال عند النبي صلى هللا عليه و سلم وھو نائم فاستيقظ محمرا لونه فقال 

 غير ذلك أخوف لي عليكم ذكر كلمة  إسناده ضعيف 

عن سالم بن أبي الجعد عن على بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة  -  766
علقمة عن على رضي هللا عنه قال  أھدى لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم بغل أو بغلة فقلت ما ھذا قال بغل أو بغلة قلت 
ومن أي شيء ھو قال يحمل الحمار على الفرس فيخرج بينھما ھذا قلت أفال نحمل فالنا على فالنة قال ال إنما يفعل ذلك الذين 

 ال يعلمون  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا بن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد  - 767
ي عن القاسم عن أبي أمامة عن على رضي هللا عنه قال  كنت إذا استأذنت على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان كان ف

 صالة سبح وان كان غير ذلك أذن  إسناده ضعيف 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن سعيد عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن على عن أبيه  -  768
ذا المنحر عن عبيد هللا بن أبي رافع عن على رضي هللا عنه  ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أتى المنحر بمنى فقال ھ

 ومنى كلھا منحر  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ھانئ بن ھانئ عن على رضي هللا عنه قال   - 769
ل ھو حسن لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال أروني ابني ما سميتموه قال قلت حربا قال ب

فلما ولد الحسين سميته حربا فجاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال أروني ابني ما سميتموه قال قلت حربا قال بل ھو 
حسين فلما ولد الثالث سميته حربا فجاء النبي صلى هللا عليه و سلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلت حربا قال بل ھو محسن 

ھارون شبر وشبير ومشبر  إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ھانيء بن ھانيء فقد روى  قال سميتھم بأسماء ولد
 له أصحاب السنن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ھانئ بن ھانئ وھبيرة بن يريم عن على  - 770
بنة حمزة تنادى يا عم ويا عم قال فتناولتھا بيدھا فدفعتھا إلى فاطمة رضي هللا رضي هللا عنه قال  لما خرجنا من مكة اتبعتنا ا

عنھا فقلت دونك ابنة عمك قال فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيھا أنا وجعفر وزيد بن حارثة فقال جعفر ابنة عمى وخالتھا عندي 
ى فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أما أنت يا يعنى أسماء بنت عميس وقال زيد ابنة أخي وقلت أنا أخذتھا وھى ابنة عم

جعفر فأشبھت خلقي وخلقي وأما أنت يا علي فمنى وأنا منك وأما أنت يا زيد فأخونا وموالنا والجارية عند خالتھا فإن الخالة 
 والدة قلت يا رسول هللا أال تزوجھا قال إنھا ابنة أخي من الرضاعة  إسناده حسن 

 حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن على رضي هللا عنه قال  حدثنا عبد هللا - 771
سمعت رجال يستغفر ألبويه وھما مشركان فقلت أيستغفر الرجل ألبويه وھما مشركان فقال أولم يستغفر إبراھيم ألبيه فذكرت 

قال لما } تبرأ منه { إلى قوله } لذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ما كان للنبي وا{ ذلك للنبي صلى هللا عليه و سلم فنزلت 
نزلت فلما تبين له انه عدو هللا فال أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل أو ھو في الحديث لما مات  إسناده حسن رجاله ثقات 

 رجال الشيخين غير أبي الخليل 

ثنا موسى بن أيوب حدثني عمى إياس بن عامر سمعت علي بن أبي  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن - 772
 طالب يقول  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة  إسناده حسن في الشواھد 

عن أبي الطفيل قال حجاج سمعت  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج وأبو نعيم قاال حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة - 773
عليا رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  لو لم يبق من الدنيا اال يوم لبعث هللا عز و جل رجال منا 
يملؤھا عدال كما ملئت جورا قال أبو نعيم رجال منا قال وسمعته مرة يذكره عن حبيب عن أبي الطفيل عن علي رضي هللا عنه 

النبي صلى هللا عليه و سلم  رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر بن خليفة فله حديث واحد عند البخاري مقرونا بغيره عن 
 ثم ذكر كلمات األئمة فيه ... . وروى له أصحاب السنن 

الحسن   حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن ھانئ عن على رضي هللا عنه قال -  774
أشبه الناس برسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه الناس بالنبي صلى هللا عليه و سلم ما 

ونقل كلمات األئمة فيه وقول ... . كان أسفل من ذلك  رجاله ثقات رجال الشيخين غير ھانئ بن ھانئ روى له أصحاب السنن 
 " ر مستو" الحافظ في التقريب 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج قال يونس بن أبي إسحاق أخبرني عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن على رضي  - 775
هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فا أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده 

 ر هللا عليه وعفا عنه فا أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه  إسناده حسن ومن أذنب ذنبا في الدنيا فست
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى ھاشم ثنا يحيى بن سلمة يعنى بن كھيل قال سمعت أبي يحدث عن  -  776
ر منه حتى بدت نواجذه ثم قال ذكرت حبة العرني قال  رأيت عليا رضي هللا عنه ضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكا أكث

قول أبي طالب ظھر علينا أبو طالب وأنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ونحن نصلى ببطن نخلة فقال ماذا تصنعان يا بن 
تعلوني  أخي فدعاه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى اإلسالم فقال ما بالذي تصنعان بأس أو بالذي تقوالن بأس ولكن وهللا ال

أستي أبدا وضحك تعجبا لقول أبيه ثم قال اللھم ال أعترف أن عبدا لك من ھذه األمة عبدك قبلي غير نبيك ثالث مرات لقد 
 صليت قبل أن يصلي الناس سبعا  إسناده ضعيف جدا 

من أول ما ) ه و سلم صلى هللا علي( ھذا باطل ألن النبي : " و علق الذھبي على نحو ھذا في تلخيص المستدرك بقوله : قال 
أوحي إليه آمن به خديجة وأبو بكر وبالل وزيد مع علي قبله بساعات أو بعده بساعات وعبدوا هللا مع نبيه فأين السبع سنين 

عبدت هللا ولي سبع سنين ولم يضبط الراوي ما سمع ثم حبة شيعي جلد قد قال : ولعل السمع أخطأ فيكون أمير المؤمنين قال 
 " نه من أن عليا شھد معه صفين ثمانون بدريا ما يعلم بطال

حدثنا عبد هللا قال وجدت ھذا الحديث في كتاب أبي وأكثر علمي ان شاء هللا انى سمعته منه ثنا أبو سعيد مولى بني  - 777
صلى بنا رسول هللا ھاشم ثنا عبد هللا بن لھيعة ثنا عبد هللا بن ھبيرة عن عبد هللا بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب قال  

صلى هللا عليه و سلم يوما فانصرف ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بنا ثم قال انى صليت بكم آنفا وأنا جنب فمن أصابه مثل 
 الذي أصابني أو وجد رزا في بطنه فليصنع مثل ما صنعت  إسناده ضعيف 

ال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبي يسمر مع حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن بن أبي ليلى عن المنھ -  778
على وكان على يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له لو سألته فسأله فقال  ان رسول هللا صلى هللا 

قال اللھم اذھب عنه عليه و سلم بعث إلى وأنا أرمد العين يوم خيبر فقلت يا رسول هللا انى ارمد العين قال فتفل في عيني و
الحر والبرد فما وجدت حرا وال بردا منذ يومئذ وقال ألعطين الراية رجال يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله ليس بفرار 

 فتشرف لھا أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم فأعطانيھا  إسناده ضعيف 

سحاق عن ھانئ بن ھانئ عن على رضي هللا عنه قال  كنت حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان قال أبو إ - 779
جالسا عند النبي صلى هللا عليه و سلم فجاء عمار فاستأذن فقال ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب  رجاله ثقات رجال الشيخين 

 " ور مست" ونقل كلمات األئمة فيه وقول الحافظ في التقريب ... . غير ھانئ بن ھانئ روى له أصحاب السنن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى ھاشم ثنا شعبة عن الحكم وغيره عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن  - 780
ھانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت  سل عليا رضي هللا عنه فسألته فقال ثالثة أيام ولياليھن يعنى للمسافر 

 ه صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ويوم وليلة للمقيم  إسناد

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بن األشجعي ثنا أبي عن سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح  - 781
 بن ھانئ قال  أمرني على ان أمسح على الخفين  إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن األشجعي 

 حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا شريك عن مخارق عن طارق بن شھاب قال  شھدت عليا رضي هللا حدثنا عبد هللا -  782
عنه وھو يقول على المنبر وهللا ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم اال كتاب هللا تعالى وھذه الصحيفة معلقة بسيفه أخذتھا من رسول 

يف له حليته حديد أو قال بكراته حديد أي حلقة  صحيح لغيره وھذا هللا صلى هللا عليه و سلم فيھا فرائض الصدقة معلقة بس
 إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم بن سليمان يعنى بن المغيرة عن على بن زيد ثنا عبد هللا بن الحرث بن نوفل  -  783
ي هللا عنه إلى مكة فقال عبد هللا بن الھاشمي قال  كان أبي الحرث على أمر من أمر مكة في زمن عثمان فأقبل عثمان رض

الحرث فاستقبلت عثمان بالنزل بقديد فاصطاد أھل الماء حجال فطبخناه بماء وملح فجعلناه عراقا للثريد فقدمناه إلى عثمان 
ي وأصحابه فامسكوا فقال عثمان صيد لم أصطده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس فقال عثمان من يقول ف
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ھذا فقالوا على فبعث إلى علي رضي هللا عنه فجاء قال عبد هللا بن الحرث فكأني أنظر إلى علي حين جاء وھو يحت الخبط 
عن كفيه فقال له عثمان صيد لم نصطده ولم نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه فما بأس قال فغضب على وقال أنشد هللا 

سلم حين أتى بقائمة حمار وحش فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنا قوم حرم رجال شھد رسول هللا صلى هللا عليه و 
فأطعموه أھل الحل قال فشھد اثنا عشر رجال من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم قال على أشھد هللا رجال شھد 

 عليه و سلم إنا قوم حرم أطعموه أھل الحل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين أتى ببيض النعام فقال رسول هللا صلى هللا
قال فشھد دونھم من العدة من االثني عشر قال فثنى عثمان وركه عن الطعام فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أھل الماء  حسن 

 لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد 

زيد عن عبد هللا بن الحرث  أن أباه ولي طعام عثمان  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھدبة بن خالد ثنا ھمام ثنا على بن - 784
قال فكأني أنظر إلى الحجل حوالي الجفان فجاء رجل فقال ان عليا رضي هللا عنه يكره ھذا فبعث إلى علي وھو ملطخ يديه 

مار وحش وھو بالخبط فقال انك لكثير الخالف علينا فقال على أذكر هللا من شھد النبي صلى هللا عليه و سلم أتى بعجز ح
محرم فقال انا محرمون فاطعموه أھل الحل فقام رجال فشھدوا ثم قال أذكر هللا رجال شھد النبي صلى هللا عليه و سلم أتى 
بخمس بيضات بيض نعام فقال انا محرمون فاطعموه أھل الحل فقام رجال فشھدوا فقام عثمان فدخل فسطاطه وتركوا الطعام 

 ھذا إسناد ضعيف على أھل الماء  حسن لغيره و

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا ليث يعنى بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد هللا بن زرير  - 785
الغافقي عن علي بن أبي طالب انه قال  أھديت لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم بغلة فقلنا يا رسول هللا لو انا أنزينا الحمر 

فجاءتنا بمثل ھذه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إنما يفعل ذلك الذين ال يعلمون  إسناده صحيح رجاله ثقات على خيلنا 
 رجال الشيخين غير عبدهللا بن زرير الغافقي 

ان  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا أبو خيثمة ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال  -  786
 الوتر ليس بحتم ولكنه سنة من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأن هللا عز و جل وتر يحب الوتر  صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني أبي إسحاق بن يسار عن مقسم أبى القاسم مولى عبد  -  787
الحرث قال  اعتمرت مع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه في زمان عمر أو هللا بن الحرث بن نوفل عن مواله عبد هللا بن 

زمان عثمان رضي هللا عنه فنزل على أخته أم ھانئ بنت أبي طالب فلما فرغ من عمرته رجع فسكب له غسل فاغتسل فلما 
رنا عنه قال أظن المغيرة فرغ من غسله دخل عليه نفر من أھل العراق فقالوا يا أبا حسن جئناك نسألك عن أمر نحب ان تخب

بن شعبة يحدثكم انه كان أحدث الناس عھدا برسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالوا أجل عن ذلك جئنا نسألك قال أحدث الناس 
 عھدا برسول هللا صلى هللا عليه و سلم قثم بن العباس  إسناده حسن 

ان ثنا عتيبة عن بريد بن أصرم قال سمعت عليا رضي هللا عنه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا جعفر بن سليم -  788
يقول  مات رجل من أھل الصفة وترك دينارين أو درھمين فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كيتان صلوا على صاحبكم  

 حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة عتيبة وبريد بن أصرم 

ن ثنا أبو عوانة ثنا عبد األعلى الثعلبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن على رضي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفا - 789
هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال  من كذب في الرؤيا متعمدا كلف عقد شعيرة يوم القيامة  له شاھد حسن وھذا 

 إسناد ضعيف لضعف عبداألعلى الثعلبي 

بن سليمان لوين ثنا محمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة عن علي  حدثنا عبد هللا حدثني محمد -  790
بن أبي طالب رضي هللا عنه قال سمعت أذناي ووعاه قلبي عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  الناس تبع لقريش صالحھم 

 بن جابر  تبع لصالحھم وشرارھم تبع لشرارھم  صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف محمد
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا ھمام ثنا قتادة ثنا رجل من بنى سدوس يقال له جرى بن كليب عن علي بن أبي  -  791
طالب رضي هللا عنه  ان النبي صلى هللا عليه و سلم نھى عن عضباء اإلذن والقرن قال فسألت سعيد بن المسيب فقال النصف 

 رجاله ثقات رجال الشيخين غير جري بن كليب  فما فوق ذلك  إسناده حسن

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا معاذ بن معاذ ثنا قيس بن الربيع عن أبي المقدام عن عبد الرحمن األزرق عن  -  792
لحسين قال فقام علي رضي هللا عنه  قال دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا نائم على المنامة فاستسقى الحسن أو ا

النبي صلى هللا عليه و سلم إلى شاة لنا بكي فحلبھا فدرت فجاءه الحسن فنحاه النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت فاطمة يا 
رسول هللا كأنه أحبھما إليك قال ال ولكنه استسقى قبله ثم قال انى وإياك وھذين وھذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة  إسناده 

  ضعيف جدا

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن سليمان لوين ثنا حديج عن أبي إسحاق عن أبي حذيفة عن على رضي هللا عنه قال قال  -  793
 النبي صلى هللا عليه و سلم  خرجت حين بزغ القمر كأنه فلق جفنة فقال الليلة ليلة القدر  إسناده ضعيف 

ا شعبة عن أبي إسحاق انه سمع أبا حذيفة يحدث عن رجل من من طريق محمد بن جعفر ثن 369/  5و يأتي في المسند
أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال نظرت إلى القمر صبيحة ليلة القدر فرأيته كأنه فلق 

قوي وجھالة الصحابي ال جفنة وقال أبو إسحاق إنما يكون القمر كذاك صبيحة ليلة القدر فرأيته كأنه فلق جفنة وھذا إسناد 
 تضر 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن زاذان ان علي بن أبي طالب رضي  - 794
هللا عنه قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول  من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبھا الماء فعل به كذا 

 النار قال علي رضي هللا عنه فمن ثم عاديت رأسي  إسناده ضعيف وكذا من 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان  ان علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  - 795
 عليه و سلم يشرب قائما شرب قائما فنظر إليه الناس كأنھم أنكروه فقال ما تنظرون أن أشرب قائما فقد رأيت النبي صلى هللا

 وان اشرب قاعدا فقد رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم يشرب قاعدا  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان وحسن بن موسى قاال ثنا حماد عن عبد هللا يعنى بن محمد بن عقيل عن محمد بن  - 796
لى هللا عليه و سلم ضخم الرأس عظيم العينين ھدب االشفار قال حسن على رضي هللا عنه عن أبيه  قال كان رسول هللا ص

الشفار مشرب العينين بحمرة كث اللحية أزھر اللون شثن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما يمشى في صعد قال حسن تكفأ وإذا 
 التفت التفت جميعا  إسناده حسن 

قال لي ھو اسمى وكنيتي ثنا مالك بن سعير يعنى بن الخمس ثنا حدثنا عبد هللا ثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض و -  797
فرات بن أحنف ثنا أبي عن ربعي بن حراش  ان علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قام خطيبا في الرحبة فحمد هللا وأثنى عليه 

قال بلغني أن الرجل  ثم قال ما شاء هللا ان يقول ثم دعا بكوز من ماء فتمضمض منه وتمسح وشرب فضل كوزه وھو قائم ثم
منكم يكره ان يشرب وھو قائم وھذا وضوء من لم يحدث ورأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فعل ھكذا  صحيح لغيره 

 وھذا إسناد حسن 

حدثنا عبد هللا ثنا محمد بن جعفر الوركاني ثنا شريك عن مخارق عن طارق قال خطبنا على رضي هللا عنه فقال  ما  - 798
شيء من الوحي أو قال كتاب من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اال ما في كتاب هللا وھذه الصحيفة المقرونة بسيفي عندنا 

 وعليه سيف حليته حديد وفيھا فرائض الصدقات  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 
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يش  ان عليا قيل له ان قاتل الزبير حدثنا عبد هللا حدثني أبى ثنا عفان ثنا حماد أنبأنا عاصم بن بھدلة عن زر بن حب -  799
على الباب فقال ليدخل قاتل بن صفية النار سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ان لكل نبي حواريا وان الزبير 

 حواريي  إسناده حسن 

كم عن ميمون بن أبي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان وإسحاق بن عيسى قاال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن الح - 800
شبيب عن على رضي هللا عنه قال  وھب لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غالمين أخوين فبعت أحدھما فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم ما فعل الغالمان فقلت بعت أحدھما فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رده  حسن لغيره وھذا سند 

 ضعيف النقطاعه 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان وحسن بن موسى قاال ثنا حماد بن سلمة عن عبد هللا بن محمد بن عقيل قال عفان  - 801
ثنا عبد هللا بن محمد بن عقيل عن محمد بن على بن الحنفية عن أبيه  ان النبي صلى هللا عليه و سلم كفن في سبعة أثواب  

 إسناده ضعيف 

ثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا محمد يعنى بن راشد عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن فضالة بن حدثنا عبد هللا حد - 802
أبي فضالة األنصاري وكان أبو فضالة من أھل بدر قال  خرجت مع أبي عائدا لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه من مرض 

جلك لم يلك إال أعراب جھينة تحمل إلى المدينة فإن أصابه ثقل منه قال فقال له أبي ما يقيمك في منزلك ھذا لو أصابك أ
أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك فقال علي رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عھد إلى أن ال أموت 

 ف حتى أؤمر ثم تخضب ھذه يعنى لحيته من دم ھذه يعنى ھامته فقتل وقتل أبو فضالة مع على يوم صفين  إسناده ضعي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا عبد العزيز يعنى بن عبد هللا بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي  -  803
سلمة عن األعرج عن عبيد هللا بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  ان النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا 

وجھت وجھي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من المشركين أن صالتي ونسكى  استفتح الصالة يكبر ثم يقول
ومحياي ومماتي  رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللھم أنت الملك ال إله اال أنت أنت ربي وأنا 

اال أنت اللھم أھدني ألحسن األخالق ال يھدى عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا ال يغفر الذنوب 
ألحسنھا اال أنت اصرف عنى سيئھا ال يصرف عني سيئھا اال أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك انا بك 
وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللھم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصرى 
ومخي وعظامي وعصبي وإذا رفع رأسه قال سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات واألرض وما بينھما وملء 
ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللھم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجھي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره 

ن الصالة وسلم قال اللھم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت فشق سمعه وبصره فتبارك هللا أحسن الخالقين وإذا فرغ م
وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله اال أنت قال عبد هللا قال بلغنا عن إسحاق بن 

إسناده صحيح على شرط   راھويه عن النضر بن شميل انه قال في ھذا الحديث والشر ليس إليك قال ال يتقرب بالشر إليك
 مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير الماجشون بن أبي سلمة فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجين ثنا عبد العزيز عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن األعرج عن  -  804
سول هللا صلى هللا عليه و سلم  انه كان إذا افتتح الصالة عبيد هللا بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه عن ر

كبر ثم قال وجھت وجھي فذكر مثله اال أنه قال واصرف عنى سيئھا  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
 الشيخين غير الماجشون بن أبي سلمة فمن رجال مسلم 

يز عن عبد هللا بن الفضل الھاشمي عن األعرج عن عبيد هللا بن أبي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجين ثنا عبد العز - 805
 رافع عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  مثله  إسناده صحيح على شرط الشيخين 
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د مولى عبد الرحمن بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب بن إبراھيم ثنا بن أخي بن شھاب عن عمه أخبرني أبو عبي -  806
أزھر انه سمع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال يحل المرئ مسلم ان يصبح 

 في بيته بعد ثالث من لحم نسكه شيء  إسناده قوي 

قال سمعت السدي إسماعيل يذكره عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إبراھيم بن أبي العباس ثنا الحسن بن يزيد األصم  - 807
أبي عبد الرحمن السلمي عن على رضي هللا عنه قال  لما توفى أبو طالب أتيت النبي صلى هللا عليه و سلم فقلت ان عمك 
الشيخ قد مات قال أذھب فواره ثم ال تحدث شيئا حتى تأتيني قال فواريته ثم أتيته قال أذھب فاغتسل ثم ال تحدث شيئا حتى 

ني قال فاغتسلت ثم أتيته قال فدعا لي بدعوات ما يسرني ان لي بھا حمر النعم وسودھا قال وكان على رضي هللا عنه إذا تأتي
 غسل الميت اغتسل  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا ثنا محمد بن جعفر الوركاني في سنة سبع وعشرين ومائتين ثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل وثنا محمد  - 808
يمان لوين في سنة أربعين ومائتين ثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن كثير النواء عن إبراھيم بن حسن بن حسن بن بن سل

على بن أبي طالب رضي هللا عنه عن أبيه عن جده قال قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه و 
 يرفضون اإلسالم  إسناده ضعيف جدا لضعف يحيى بن المتوكل وكثير النواء  سلم  يظھر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة

حدثنا عبد هللا حدثني أبو كريب محمد بن العالء ثنا بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن  - 809
هللا عليه و سلم فاستأذن فإن كان في أبي يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال على رضي هللا عنه  كنت آتى النبي صلى 

 صالة سبح وان كان في غير صالة أذن لي  إسناده ضعيف جدا 

حدثنا عبد هللا حدثني عبد األعلى بن حماد ثنا داود بن عبد الرحمن العطار ثنا أبو عبد هللا مسلمة الرازي عن بن عمر  -  810
مد بن على رضي هللا عنه عن محمد بن الحنفية عن أبية قال قال والبجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر مح

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ان هللا تعالى يحب العبد المفتن التواب  إسناده ضعيف جدا 

بي حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن جعفر الوركاني أنبأنا أبو شھاب الحناط عبد ربه بن نافع عن الحجاج بن أرطاة عن أ -  811
يعلى عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  لما أعياني أمر المذي أمرت المقداد ان يسأل عنه 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال فيه الوضوء استحياء من أجل فاطمة  صحيح لغيره رجاله رجال الصحيح غير الحجاج 

 بن أرطاة 

حمد بن أبي بكر المقدمي ثنا حماد بن زيد ثنا معمر عن الزھري عن عبد هللا بن محمد بن على حدثنا عبد هللا حدثني م - 812
عن على  ان النبي صلى هللا عليه و سلم نھى يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين إال 

 أن فيه انقطاعا 

حماد يعنى بن سلمة عن عاصم عن زر ان عليا رضي هللا عنه قيل له ان حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يونس حدثنا  - 813
قاتل الزبير على الباب فقال على ليدخلن قاتل بن صفية النار سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  لكل نبي حواري 

 وان حواريي الزبير بن العوام  إسناده حسن 

حماد بن سلمة أخبرنا على بن زيد عن عبد هللا بن الحرث بن نوفل  أن عثمان بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان  -  814
عفان رضي هللا عنه نزل قديدا فأتى بالحجل في الجفان شائلة بأرجلھا فأرسل إلى علي رضي هللا عنه وھو يضفز بعيرا له 

ل تعلمون أن النبي صلى هللا عليه و فجاء والخبط يتحات من يديه فأمسك على وأمسك الناس فقال على من ھھنا من أشجع ھ
سلم جاءه أعرابي ببيضات نعام وتتمير وحش فقال أطعمھن أھلك فإنا حرم قالوا بلى فتورك عثمان عن سريره ونزل فقال 

 خبثت علينا  حسن لغيره 
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بن جرير يحدث  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة أخبرني على بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو - 815
عن عبد هللا بن نجى عن أبيه عن على رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم انه قال  ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب 

 وال صورة  حسن لغيره وھذا سند ضعيف 

ضي هللا عنه يقول  نھى حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة أخبرنا أبو إسحاق سمعت ھبيرة قال سمعت عليا ر - 816
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أو نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن خاتم الذھب والقسي والميثرة  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا خالد يعنى الطحان ثنا مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث عن على رضي هللا  -  817
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان يرفع الرجل صوته بالقرآن قبل العتمة وبعدھا يغلط أصحابه في الصالة  عنه قال  نھى 

 حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف الحارث األعور 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا وھيب ثنا أيوب عن عكرمة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى هللا عليه و  - 818
 لم قال  يؤدي المكاتب بقدر ما أدى  صحيح رجاله ثقات س

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد ثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي هللا عنه  أن رسول هللا صلى  -  819
 إسناده قوي  هللا عليه و سلم لما زوجه فاطمة بعث معھا بخميلة ووسادة من آدم حشوھا ليف ورحيين وسقاء وجرتين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنبأنا حجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه  ان يحنس وصفية كانا  - 820
من سبى الخمس فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غالما فادعاه الزاني ويحنس فاختصما إلى عثمان فرفعھما إلى علي بن 

يھما بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الولد للفراش وللعاھر الحجر وجلدھما خمسين أبي طالب فقال على أقضي ف
 خمسين  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن غيالن ثنا المفضل بن فضالة حدثني يزيد بن عبد هللا عن عبد هللا بن أبي سلمة  - 821
بمنى فإذا صائح يصيح أال ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  ال تصومن  عن عمرو بن سليم الزرقي عن أمه قالت كنا

فإنھا أيام أكل وشرب قالت فرفعت أطناب الفسطاط فإذا الصائح علي بن أبي طالب  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
 الصحيح غير أم عمرو 

بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل  - 822
عدى عن على  ان العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى هللا عليه و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك  

 إسناده حسن 

ن سليمان بن يسار عن حدثنا عبد هللا حدثني أحمد بن عيسى ثنا عبد هللا بن وھب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه ع - 823
بن عباس قال قال علي بن أبي طالب  أرسلت المقداد بن األسود إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فسأله عن المذي يخرج 

 من اإلنسان كيف يفعل به قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ وانضح فرجك  إسناده صحيح على شرط مسلم 

ي أبي ثنا قتيبة بن سعد ثنا ليث بن سعد عن بن الھاد عن عبد هللا بن أبي سلمة عن عمرو بن سليم حدثنا عبد هللا حدثن -  824
الزرقي عن أمه انھا قالت  بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه على جمل وھو يقول ان رسول هللا صلى هللا 

بع الناس  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أم عليه و سلم يقول إن ھذه أيام طعم وشرب فال يصومن أحد فات
 عمرو بن سليم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأني غير مرة قال سمعت عاصم بن ضمرة عن على  -  825
سطه وآخره وانتھى وتره إلى آخر رضي هللا عنه أنه قال  من كل الليل قد أوتر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أوله وأو

 الليل  إسناده قوي 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال أبو سلمة بن كھيل أنبأني قال سمعت حجية بن عدى رجال من كندة  - 826
ال يضرك قال قال سمعت رجال سأل عليا رضي هللا عنه قال  إني اشتريت ھذه البقرة لألضحى قال عن سبعة قال القرن قال 

 العرج قال إذا بلغت المنسك فانحر ثم قال أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان نستشرف العين واألذن  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا حصين حدثني سعد بن عبيدة قال  تنازع أبو عبد الرحمن السلمي  - 827
أبو عبد الرحمن لحبان قد علمت ما الذي جرأ صاحبك يعنى عليا رضي هللا عنه قال فما ھو ال أبا لك  وحبان بن عطية فقال

قال قول سمعته من علي رضي هللا عنه يقوله قال بعثني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال 
فة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بھا فانطلقنا على انطلقوا حتى تبلغوا روضة خاخ فإن فيھا امرأة معھا صحي

أفراسنا حتى أدركناھا حيث قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تسير على بعير لھا قال وكان كتب إلى أھل مكة بمسير 
بھا بعيرھا فابتغينا في رحلھا فلم نجد  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلنا لھا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا

فيه شيئا فقال صاحباي ما نرى معھا كتابا فقلت لقد علمتما ما كذب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم حلفت والذي أحلف به 
 لئن لم تخرجي الكتاب ألجردنك فأھوت إلى حجزتھا وھى محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بھا رسول هللا صلى هللا
عليه و سلم فقالوا يا رسول هللا قد خان هللا ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه قال يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال 
يا رسول هللا وهللا ما بي ان ال أكون مؤمنا با ورسوله ولكني أردت ان تكون لي عند القوم يد يدفع هللا بھا عن أھلي ومالي 

له ھناك من قومه من يدفع هللا تعالى به عن أھله وماله قال صدقت فال تقولوا له اال خيرا فقال  ولم يكن أحد من أصحابك اال
عمر يا رسول هللا انه قد خان هللا ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه قال أو ليس من أھل بدر وما يدريك لعل هللا عز و 

غرورقت عينا عمر رضي هللا عنه وقال هللا تعالى ورسوله أعلم  جل اطلع عليھم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة فا
 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھارون بن معروف قال عبد هللا وسمعته أنا من ھارون أنبأنا بن وھب حدثني سعيد بن  - 828
أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي هللا عنه ان رسول عبد هللا الجھني ان محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه عن 

هللا صلى هللا عليه و سلم قال  ثالثة يا علي ال تؤخرھن الصالة إذا أتت والجنازة إذا حضرت واأليم إذا وجدت كفؤا  إسناده 
 ضعيف 

عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم حدثنا عبد هللا ثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد جار خلف البزار ثنا أبو شھاب  - 829
عن عبد هللا بن الحرث بن نوفل عن بن عباس عن على رضي هللا عنه قال  نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن خاتم 
الذھب وعن لبس الحمرة وعن القراءة في الركوع والسجود  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبدالرحمن بن 

 أبي ليلى 

حدثنا عبد هللا حدثني عثمان بن أبي شيبة ثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عبد الكريم عن عبد هللا بن  - 830
الحرث عن بن عباس عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  أتى النبي صلى هللا عليه و سلم بلحم صيد وھو محرم فلم 

 يأكله  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 

ثنا عبد هللا حدثني محمد بن عبيد بن محمد المحاربي ثنا عبد هللا بن األجلح عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن حد - 831
عبد هللا بن الحرث عن بن عباس عن على رضي هللا عنه قال  نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن لباس القسي 

 و ساجد  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف والمياثر والمعصفر وعن قراءة القرآن والرجل راكع أ

حدثنا عبد هللا ثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي قدم علينا من الكوفة ثنا يحيى بن سعيد األموي عن األعمش عن  -  832
عاصم عن زر بن حبيش ح قال عبد هللا وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد ثنا أبي حدثنا األعمش عن عاصم عن زر بن حبيش 

ال عبد هللا بن مسعود  تمارينا في سورة من القرآن فقلنا خمس وثالثون آية ست وثالثون آية قال فانطلقنا إلى رسول هللا قال ق
صلى هللا عليه و سلم فوجدنا عليا رضي هللا عنه يناجيه فقلنا انا اختلفنا في القراءة فاحمر وجه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 ن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأمركم ان تقرؤوا كما علمتم  إسناده حسن فقال علي رضي هللا عنه ا
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حدثنا عبد هللا ثنا صالح بن عبد هللا الترمذي ثنا حماد عن عاصم ح وحدثنا عبيد هللا القواريري ثنا حماد قال القواريري  - 833
ال سمعت عليا رضي هللا عنه يقول  اال أخبركم في حديثه ثنا عاصم بن أبي النجود عن زر يعنى بن حبيش عن أبي جحيفة ق

 بخير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر ثم قال أال أخبركم بخير ھذه األمة بعد أبي بكر عمر رضي هللا عنه  إسناده حسن 

بجلي عن حدثنا عبد هللا حدثني أبو صالح ھدية بن عبد الوھاب بمكة ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا يحيى بن أيوب ال - 834
الشعبي عن وھب السوائي قال خطبنا على رضي هللا عنه فقال  من خير ھذه األمة بعد نبيھا فقلت أنت يا أمير المؤمنين قال ال 
خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر ثم عمر رضي هللا عنه وما نبعد ان السكينة تنطق على لسان عمر رضي هللا عنه  إسناده 

 قوي 

 حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراھيم أنبأنا منصور بن عبد الرحمن يعنى الغداني األشل عن الشعبي حدثنا عبد هللا -  835
حدثني أبو جحيفة الذي كان على يسميه وھب الخير قال قال على رضي هللا عنه  يا أبا جحيفة أال أخبرك بأفضل ھذه األمة 

ه قال أفضل ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي بعد نبيھا قال قلت بلى قال ولم أكن أرى ان أحدا أفضل من
هللا عنه وبعدھما آخر ثالث ولم يسمه  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير منصور بن عبدالرحمن 

 فمن رجال مسلم 

بي جحيفة قال قال على رضي هللا عنه  خير حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أ -  836
 ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي هللا عنه ولو شئت أخبرتكم بالثالث لفعلت  صحيح 

حدثنا عبد هللا ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا خالد الزيات حدثني عون بن أبي جحيفة قال  كان أبي من شرط علي  - 837
ان تحت المنبر فحدثني أبي انه صعد المنبر يعنى عليا رضي هللا عنه فحمد هللا تعالى وأثنى عليه وصلى رضي هللا عنه وك

على النبي صلى هللا عليه و سلم وقال خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر والثاني عمر رضي هللا عنه وقال يجعل هللا تعالى 
 الخير حيث أحب  إسناده قوي 

حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد أنبأنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي هللا عنه  أن رسول هللا حدثنا عبد هللا  -  838
صلى هللا عليه و سلم لما زوجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من آدم حشوھا ليف ورحيين وسقاء وجرتين فقال علي 

دري قال وقد جاء هللا أباك بسبي فاذھبي فاستخدميه لفاطمة رضي هللا عنھما ذات يوم وهللا لقد سنوت حتى لقد اشتكيت ص
فقالت وأنا وهللا قد طحنت حتى مجلت يداي فأتت النبي صلى هللا عليه و سلم فقال ما جاء بك أي بنية قالت جئت ألسلم عليك 

ا رسول هللا وهللا واستحيت أن تسأله ورجعت فقال ما فعلت قالت استحييت أن أسأله فأتيناه جميعا فقال علي رضي هللا عنه ي
لقد سنوت حتى اشتكيت صدري وقالت فاطمة رضي هللا عنھا قد طحنت قد طحنت حتى مجلت يداي وقد جاءك هللا بسبي 
وسعة فأخدمنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وهللا ال أعطيكما وأدع أھل الصفة تطوى بطونھم ال أجد ما أنفق عليھم 

أثمانھم فرجعا فأتاھما النبي صلى هللا عليه و سلم وقد دخال في قطيفتھما إذا غطت رؤوسھما تكشف ولكني أبيعھم وأنفق عليھم 
أقدامھما وإذا غطيا أقدامھما تكشفت رؤوسھما فثارا فقال مكانكما ثم قال أال أخبركما بخير مما سألتماني قاال بلى فقال كلمات 

صالة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا وإذا أويتما إلى فراشكما علمنيھن جبريل عليه السالم فقال تسبحان في دبر كل 
فسبحا ثالثا وثالثين واحمدا ثالثا وثالثين وكبرا أربعا وثالثين قال فوهللا ما تركتھن منذ علمنيھن رسول هللا صلى هللا عليه و 

 ال ليلة صفين  إسناده حسن سلم قال فقال له بن الكواء وال ليلة صفين فقال قاتلكم هللا يا أھل العراق نعم و

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كھيل عن الشعبي  ان عليا رضي هللا عنه جلد  - 839
شراحة يوم الخميس ورجمھا يوم الجمعة وقال أجلدھا بكتاب هللا وأرجمھا بسنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده 

 صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة قال  دخلت على علي  - 840
بن أبي طالب أنا ورجالن رجل من قومي ورجل من بنى أسد أحسب فبعثھما وجھا وقال أما إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم 

ماء فتمسح بھا ثم جعل يقرأ القرآن قال فكأنه رآنا أنكرنا ذلك ثم قال كان دخل المخرج فقضى حاجته ثم خرج فأخذ حفنة من 
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رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن وياكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس 
 الجنابة  إسناده حسن 

بة عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن علي بن أبي طالب حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شع -  841
رضي هللا عنه قال  كنت شاكيا فمر بي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا أقول اللھم إن كان أجلى قد حضر فأرحني وإن 

عليه ما قال قال فضربه كان متأخرا فارفعني وإن كان بالء فصبرني فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كيف قلت فأعاد 
 برجله وقال اللھم عافه أو اللھم اشفه شك شعبة قال فما اشتكيت وجعي ذاك بعد  إسناده حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن على  - 842
فال تدعوه قال شعبة ووجدته مكتوبا عندي وقد أوتر رسول هللا صلى رضي هللا عنه قال  ليس الوتر بحتم كالصالة ولكن سنة 

 هللا عليه و سلم  إسناده قوي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنبأنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن على رضي هللا عنه  - 843
 نا أضحي عنه أبدا  إسناده ضعيف لجھالة أبي الحسناء قال  أمرني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن أضحي عنه فأ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنبأنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال   - 844
نع الصدقة والمحل لعن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم آكل الربا وموكله وشاھديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن وما
 والمحلل له وكان ينھى عن النوح  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي والحارث األعور 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن عبد هللا بن نجى عن على رضي هللا عنه قال   - 845
كل غداة فإذا تنحنح دخلت وإذا سكت لم أدخل قال فخرج إلى فقال حدث البارحة أمر كنت آتي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

سمعت خشخشة في الدار فإذا أنا بجبريل عليه السالم فقلت ما منعك من دخول البيت فقال في البيت كلب قال فدخلت فإذا جرو 
 الث كلب أو صورة أو جنب  إسناده ضعيف للحسن تحت كرسي لنا قال فقال ان المالئكة ال يدخلون البيت إذا كان فيه ث

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا موسى بن داود ثنا زھير عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحرث األعور  -  846
عن على قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي من غير مشورة ألمرت عليھم بن أم عبد  

 ه ضعيف إسناد

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو أحمد ثنا رزام بن سعيد التيمي عن جواب التيمي عن يزيد بن شريك يعنى التيمي عن  - 847
على قال  كنت رجال مذاء فسألت النبي صلى هللا عليه و سلم فقال إذا حذفت فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حاذفا فال تغتسل  

 حسن لغيره 

دثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الھمداني ثنا إسرائيل ثنا إبراھيم يعنى بن عبد األعلى عن طارق ح -  848
بن زياد قال  خرجنا مع علي إلى الخوارج فقتلھم ثم قال انظروا فإن نبي هللا صلى هللا عليه و سلم قال انه سيخرج قوم 

جون من الحق كما يخرج السھم من الرمية سيماھم ان منھم رجال أسود مخدج اليد في يده يتكلمون بالحق ال يجوز حلقھم يخر
شعرات سود ان كان ھو فقد قتلتم شر الناس وان لم يكن ھو فقد قتلتم خير الناس فبكينا ثم قال اطلبوا فطلبنا فوجدنا المخدج 

 حسن لغيره   فخررنا سجودا وخر علي معنا ساجدا غير انه قال يتكلمون بكلمة الحق

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن أبي عبد الرحمن عن على قال قال  - 849
تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا } أنكم تكذبون { يقول شكركم } وتجعلون رزقكم { رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  

 اد ضعيف لضعف عبداألعلى الثعلبي وكذا  حسن لغيره وھذا إسن

{ حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا مؤمل ثنا إسرائيل ثنا عبد األعلى عن أبي عبد الرحمن عن على رضي هللا عنه رفعه   - 850
 قال مؤمل قلت لسفيان ان إسرائيل رفعة قال صبيان صبيان  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف } وتجعلون رزقكم 
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هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا زھير ثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل  حدثنا عبد - 851
صدق عن على رضي هللا عنه قال  أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان نستشرف العين واألذن وان ال نضحي بعوراء 

لت ألبي إسحاق أذكر عضباء قال ال قلت ما المقابلة قال يقطع طرف وال مقابلة وال مدابرة وال شرقاء وال خرقاء قال زھير ق
اإلذن قلت ما المدابرة قال يقطع مؤخر اإلذن قلت ما الشرقاء قال تشق اإلذن قلت ما الخرقاء قال تخرق أذنھا السمة  حسن 

 وھذا إسناد ضعيف 

بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحرث عن على حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسن بن موسى ثنا زھير ثنا منصور  -  852
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  لو كنت مؤمرا أحدا من أمتي عن غير مشورة منھم ألمرت عليھم بن أم عبد  إسناده 

 ضعيف 

بن السائب عن أبيه  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو سعيد مولى بنى ھاشم ومعاوية بن عمرو قاال ثنا زائدة ثنا عطاء -  853
عن على رضي هللا عنه قال  جھز رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فاطمة رضي هللا عنھا في خميل وقربة ووسادة من آدم 

 حشوھا ليف قال معاوية اذخر قال أبي والخميلة القطيفة المخملة  إسناده قوي 

ائيل عن أبي إسحاق عن ھانئ بن ھانئ قال قال على رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنبأنا إسر -  854
عنه الحسن  أشبه برسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه ما أسفل من ذلك  رجاله ثقات 

 " مستور " التقريب  ونقل كلمات األئمة فيه وقول الحافظ في... . رجال الشيخين غير ھانئ بن ھانئ روى له أصحاب السنن 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو خالد األحمر عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي  أخبرنا  -  855
بشيء أسره إليك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكن سمعته يقول لعن هللا من ذبح لغير 

ولعن هللا من آوى محدثا ولعن هللا من لعن والديه ولعن هللا من غير تخوم األرض يعنى المنار  إسناده قوي على شرط  هللا
 مسلم رجاله رجال الشيخين غير منصور بن حيان فمن رجال مسلم 

على رضي هللا عنه  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ھانئ بن ھانئ عن -  856
قال  كنت رجال مذاء فإذا أمذيت اغتسلت فأمرت المقداد فسأل النبي صلى هللا عليه و سلم فضحك وقال فيه الوضوء  صحيح 

 لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير ھانيء بن ھانيء 

ق عن ھانئ بن ھانئ عن على رضي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود يعنى بن عامر أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحا -  857
هللا عنه قال  أتيت النبي صلى هللا عليه و سلم وجعفر وزيد قال فقال لزيد أنت موالي فحجل قال وقال لجعفر أنت أشبھت 
خلقي وخلقي قال فحجل وراء زيد قال وقال لي أنت منى وأنا منك قال فحجلت وراء جعفر  إسناده ضعيف ھانئ بن ھانئ تقدم 

 ومثله ال يحتمل التفرد ولفظ الحجل في الحديث منكر غريب  774يه رقم الكالم ف

حدثنا عبد هللا حدثني أبو الشعثاء على بن الحسن بن سليمان ثنا سليمان بن حيان عن منصور بن حيان قال سمعت  -  858
لى هللا عليه و سلم فقال  ما عامر بن واثلة قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي هللا عنه أخبرنا بشيء أسر إليك رسول هللا ص

أسر إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شيئا وكتمه الناس ولكنه سمعته يقول لعن هللا من سب والديه ولعن هللا من غير تخوم 
 األرض ولعن هللا من آوى محدثا  إسناده قوي على شرط مسلم 

الحميد بن أبى جعفر يعنى الفراء عن إسرائيل عن أبي إسحاق  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر حدثني عبد - 859
عن زيد بن يثيع عن على رضي هللا عنه قال قيل  يا رسول هللا من يؤمر بعدك قال ان تؤمروا أبا بكر رضي هللا عنه تجدوه 

ف في هللا لومه الئم وان أمينا زاھدا في الدنيا راغبا في اآلخرة وان تؤمروا عمر رضي هللا عنه تجدوه قويا أمينا ال يخا
 تؤمروا عليا رضي هللا عنه وال أراكم فاعلين تجدوه ھاديا مھديا يأخذ بكم الطريق المستقيم  إسناده ضعيف 



 
 

109 
 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم بن القاسم ثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت رجال من عنزة يحدث عن رجل من  -  860
علي رضي هللا عنه فقال ان النبي صلى هللا عليه و سلم أمر بالوتر ثبت وتره ھذه الساعة يا بن بنى أسد قال  خرج علينا 

 التياح أذن أو ثوب  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي التياح حدثني رجل من عنزة عن رجل من بنى أسد قال   - 861
صالة الصبح فقال ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمرنا بوتر فثبت له ھذه الساعة ثم قال خرج على حين ثوب المثوب ل

  أقم يا بن النواحة  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة عن أبي التياح سمعت عبد هللا بن أبي الھذيل العنزي يحدث عن  - 862
علينا علي رضي هللا عنه فذكر نحو حديث سويد بن سعيد كنت عند عمر رضي هللا عنه وھو رجل من بني أسد قال  خرج 

 مسجى في ثوبه  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھاشم ثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة يحدث عن على رضي هللا عنه   - 863
تختم في ذه أو ذه الوسطى والسبابة وقال جابر يعنى الجعفي ھي الوسطى ال شك أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نھى أن ي

 فيھا  إسناده قوي وھو على شرط مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن جابر عن عبد هللا بن نجى عن على رضي هللا عنه قال   - 864
 ضحى بعضباء القرن واألذن  إسناده ضعيف نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن ي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا علي بن بحر ثنا عيسى بن يونس ثنا زكريا عن أبي إسحاق عن ھانئ بن ھانئ عن على  - 865
رضي هللا عنه قال  كان أبو بكر رضي هللا عنه يخافت بصوته إذا قرأ وكان عمر رضي هللا عنه يجھر بقراءته وكان عمار 

ضي هللا عنه إذا قرأ يأخذ من ھذه السورة وھذه فذكر ذاك للنبي صلى هللا عليه و سلم فقال ألبي بكر رضي هللا عنه لم ر
تخافت قال انى ألسمع من أناجى وقال لعمر رضي هللا عنه لم تجھر بقراءتك قال أفزع الشيطان وأوقظ الوسنان وقال لعمار لم 

 ي أخلط به ما ليس منه قال ال قال فكله طيب  إسناده ضعيف تأخذ من ھذه السورة وھذه قال أتسمعن

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن جعفر الوركاني ثنا أبو معشر نجيح المديني مولى بنى ھاشم عن نافع عن بن عمر  - 866
ام بين يدي رضي هللا عنه قال  وضع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بين المنبر والقبر فجاء علي رضي هللا عنه حتى ق

الصفوف فقال ھو ھذا ثالث مرات ثم قال رحمة هللا عليك ما من خلق هللا تعالى أحب إلي من ان ألقاه بصحيفته بعد صحيفة 
 النبي صلى هللا عليه و سلم من ھذا المسجى عليه ثوبه  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر نجيح 

الھروي ثنا يونس بن أبي يعقوب عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال كنت عند عمر حدثنا عبد هللا ثنا سويد بن سعيد  - 867
رضي هللا عنه وھو مسجى ثوبه قد قضا نحبه فجاء على رضي هللا عنه فكشف الثوب عن وجھه ثم قال  رحمة هللا عليك أبا 

 تعالى بصحيفته منك  حسن لغيره  حفص فوهللا ما بقى بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أحد أحب إلى أن ألقي هللا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبيدة بن عبيدة التيمي أبو عبد الرحمن حدثني ركين عن حصين بن قبيصة عن علي بن  - 868
أبي طالب رضي هللا عنه قال  كنت رجال مذاء فجعلت اغتسل في الشتاء حتى تشقق ظھري قال فذكرت ذلك للنبي صلى هللا 

م أو ذكر له قال فقال ال تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوأك للصالة فإذا فضخت الماء فاغتسل  عليه و سل
 إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير حصين بن قبيصة فمن رجال السنن غير الترمذي 

د الرحمن بن أبي ليلى عن على رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبيدة بن حميد حدثني يزيد بن أبي زياد عن عب - 869
عنه قال  كنت رجال مذاء فسألت النبي صلى هللا عليه و سلم أو سئل عن ذلك فقال في المذي الوضوء وفي المنى الغسل  

 صحيح 
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س حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبيدة حدثني سليمان األعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عبا - 870
قال قال على رضي هللا عنه  كنت رجال مذاء فأمرت رجال فسأل النبي صلى هللا عليه و سلم عنه فقال فيه الوضوء  إسناده 

 صحيح على شرط البخاري 

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن سليمان لوين ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن أبي جحيفة قال خطبنا على  - 871
اال أخبركم بخير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ثم قال أال أخبركم بخير ھذه األمة  رضي هللا عنه فقال 

 بعد نبيھا وبعد أبي بكر رضي هللا عنه فقال عمر  إسناده حسن 

 عنه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال  أتى علي رضي هللا - 872
بوضوء فمضمض واستنشق ثالثا وغسل وجھه ثالثا وغسل يديه وذراعيه ثالثا ثالثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم قال 
ھكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال ھذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فال وال آية  

 إسناده حسن 

هللا حدثني أبي ثنا مروان بن معاوية الفزاري ثنا ربيعة بن عتبة الكناني عن المنھال بن عمرو عن زر بن حدثنا عبد  -  873
حبيش قال  مسح علي رضي هللا عنه رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطر وقال ھكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 بن عتبة  يتوضأ  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير ربيعة

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن أبان بن عمران الواسطي ثنا شريك عن مخارق عن طارق يعنى بن شھاب قال سمعت  - 874
عليا رضي هللا عنه يقول  ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم اال ما في القرآن وما في ھذه الصحيفة صحيفة كانت في قراب سيف 

 ول هللا صلى هللا عليه و سلم فيھا فرائض الصدقة  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف كان عليه حليته حديد أخذتھا من رس

حدثنا عبد هللا ثنا محمد بن سليمان األسدي لوين ثنا يحيى بن أبي زائدة ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد  - 875
ضع األكف على األكف تحت السرة  إسناده السوائي عن أبي جحيفة عن على رضي هللا عنه قال  ان من السنة في الصالة و

 ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا مروان ثنا عبد الملك بن سلع الھمداني عن عبد خير قال  علمنا علي رضي هللا عنه  -  876
وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وصب الغالم على يديه حتى انقاھما ثم أدخل يده في الركوة فمضمض واستنشق 
وغسل وجھه ثالثا ثالثا وذراعيه إلى المرفقين ثالثا ثالثا ثم أدخل يده في الركوة فغمزه أسفلھا بيده ثم أخرجھا فمسح بھا 
األخرى ثم مسح بكفيه رأسه مرة ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثالثا ثالثا ثم اغترف ھنية من ماء بكفه فشربه ثم قال ھكذا كان 

 م يتوضأ  صحيح لغيره وإسناده حسن رسول هللا صلى هللا عليه و سل

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا على بن بحر ثنا عيسى بن يونس ثنا زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن  - 877
على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  يا أھل القرآن أوتروا فإن هللا عز و جل وتر يحب الوتر  إسناده 

 ي قو

حدثنا عبد هللا ثنا وھب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد بن عبد هللا عن بيان عن عامر عن أبي جحيفة قال قال علي بن  -  878
أبي طالب اال أخبركم  بخير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر رضي هللا عنه ثم عمر ثم رجل آخر  إسناده صحيح على شرط مسلم 

 ھب بن بقية فمن رجال مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير و

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا مالك بن مغول عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن على وعن  - 879
الشعبي عن أبي جحيفة عن على وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن علي أنه قال  خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر رضي 

بعد أبي بكر عمر رضي هللا عنه ولو شئت سميت الثالث  أسانيده صحاح رجالھا ثقات رجال الشيخين غير هللا عنه وخيرھا 
 عبد خير فمن رجال أصحاب السنن 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا سفيان بن عيينة عن بن أبي خالد ح وثنا أبو معاوية ثنا إسماعيل عن الشعبي عن أبي  - 880
 عنه يقول  خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وعمر رضي هللا عنھما ولو شئت لحدثتكم بالثالث  جحيفة سمعت عليا رضي هللا

 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن أبي محمد عن على رضي هللا عنه قال   - 881
 سلم إلى المدينة فأمره أن يسوى القبور  حسن لغيره  بعثه النبي صلى هللا عليه و

حدثنا عبد هللا حدثني أبى ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن سماك عن حنش عن على رضي هللا عنه قال  بعثني رسول  -  882
القضاء قال فوضع هللا صلى هللا عليه و سلم إلى اليمن قال فقلت يا رسول هللا تبعثني إلى قوم أسن منى وأنا حديث ال أبصر 

يده على صدري وقال اللھم ثبت لسانه واھد قلبه يا علي إذا جلس إليك الخصمان فال تقض بينھما حتى تسمع من اآلخر كما 
 سمعت من األول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء قال فما اختلف على قضاء بعد أو ما أشكل على قضاء بعد  حسن لغيره 

حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شريك عن األعمش عن المنھال عن عباد بن عبد هللا األسدي عن على حدثنا عبد هللا  - 883
قال جمع النبي صلى هللا عليه و سلم من أھل بيته فاجتمع } وأنذر عشيرتك األقربين { رضي هللا عنه قال  لما نزلت ھذه اآلية 

ي ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أھلي فقال رجل ثالثون فأكلوا وشربوا قال فقال لھم من يضمن عني دين
لم يسمه شريك يا رسول هللا أنت كنت بحرا من يقوم بھذا قال ثم قال اآلخر قال فعرض ذلك على أھل بيته فقال علي رضي 

 هللا عنه انا  إسناده ضعيف 

عن الحرث عن على رضي هللا عنه  ان النبي صلى هللا  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود ثنا شريك عن أبي إسحاق - 884
 عليه و سلم كان يوتر عند األذان ويصلي الركعتين عند اإلقامة  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن على رضي هللا عنه قال  كان رسول هللا  -  885
 النھار ست عشرة ركعة  صحيح صلى هللا عليه و سلم يصلي ب

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا إسحاق بن إبراھيم الرازي ثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي  - 886
حبيب عن مرثد بن عبد هللا اليزني عن عبد هللا بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 يركب حمارا اسمه عفير  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف كان 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا على بن بحر ثنا بقية بن الوليد الحمصي حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة  -  887
لعين فمن نام عن عبد الرحمن بن عائذ األزدي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  ان السه وكاء ا

 فليتوضأ  إسناده ضعيف 

 " العين وكاء السه " كذا وقع مقلوبا وصوابه " السه وكاء العين " وقوله : وقال * 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حسين بن الحسين األشقر حدثني بن قابوس بن أبى ظبيان الجنبي عن أبيه عن جده عن  - 888
 حبا جئت برأسه إلى النبي صلى هللا عليه و سلم  إسناده ضعيف جدا مسلسل بالضعفاء علي رضي هللا عنه قال  لما قتلت مر

حدثنا عبد هللا حدثنا شيبان أبو محمد ثنا حماد بن سلمة أنبأنا يونس بن خباب عن جرير بن حبان عن أبيه ان عليا  -  889
يه و سلم ان أسوي كل قبر وأن أطمس كل صنم  رضي هللا عنه قال ألبيه  ألبعثنك فيما بعثني فيه رسول هللا صلى هللا عل

 إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال  -  890
صحيح وھذا إسناد  سمعت عليا رضي هللا عنه يقول  كنت رجال مذاء فسألت النبي صلى هللا عليه و سلم فقال فيه الوضوء 

 ضعيف 
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حدثنا عبد هللا حدثني وھب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على  - 891
 رضي هللا عنه قال  كنت رجال مذاء فسألت النبي صلى هللا عليه و سلم فقال فيه الوضوء وفي المنى الغسل  صحيح 

 حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد األموي ثنا بن أبي ليلى عن بن األصبھاني عن جدة له وكانت سرية حدثنا عبد هللا -  892
لعلي رضي هللا عنه قالت قال على رضي هللا عنه  كنت رجال نؤما وكنت إذا صليت المغرب وعلى ثيابي نمت ثم قال يحيى 

 سلم عن ذلك فرخص لي  إسناده ضعيف بن سعيد فأنام قبل العشاء فسألت رسول هللا صلى هللا عليه و 

حدثنا عبد هللا حدثني شيبان أبو محمد ثنا عبد العزيز بن مسلم يعنى أبا زيد القسملي ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد  - 893
الرحمن بن أبي ليلى عن على رضي هللا عنه قال  كنت رجال مذاء فسألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن ذلك فقال في 

 المذي الوضوء وفي المنى الغسل  صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبو بكر الباھلى محمد بن عمرو بن العباس ثنا عبد الوھاب يعنى الثقفي ثنا أيوب عن عبد الكريم  - 894
ه وبن أبي نجيح عن مجاھد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على رضي هللا عنه  ان النبي صلى هللا عليه و سلم بعث مع

 بھدية فأمره ان يتصدق بلحومھا وجلودھا وأجلتھا  صحيح وھذا إسناد حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا شجاع بن الوليد قال ذكر خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن عبد خير عن على رضي  - 895
خبطتنا أو أصابتنا فتنة يعفو هللا هللا عنه قال  سبق النبي صلى هللا عليه و سلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي هللا عنه ثم 

 عمن يشاء  صحيح لغيره رجاله ثقات 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان حدثني شريح يعنى بن عبيد قال ذكر أھل الشام عند علي بن أبي  -  896
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول   طالب رضي هللا عنه وھو بالعراق فقالوا العنھم يا أمير المؤمنين قال ال إني سمعت

األبدال يكونون بالشام وھم أربعون رجال كلما مات رجل أبدل هللا مكانه رجال يسقى بھم الغيث وينتصر بھم على األعداء 
 ويصرف عن أھل الشام بھم العذاب  إسناده ضعيف النقطاعه 

أسانيدھا كلھا ضعيفة ال ينتھض بھا االستدالل في مثل ھذا  وأحاديث األبدال التي رويت عن غير واحد من الصحابة: قال * 
 المطلب 

حدثنا عبد هللا حدثني سويد بن سعيد الھروي ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن  -  897
يه و سلم في البدن قال ال تعط مجاھد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على رضي هللا عنه قال  بعثني رسول هللا صلى هللا عل

 الجازر منھا شيئا  صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا على بن إسحاق أخبرنا عبد هللا يعنى بن المبارك أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن  -  898
يدعون ويصلون قبل بن أبي مليكة انه سمع بن عباس يقول  وضع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه على سريره فتكنفه الناس 

ان يرفع وأنا فيھم فلم يرعني إال رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فإذا ھو علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فترحم علي 
عمر رضي هللا عنه فقال ما خلفت أحدا أحب إلى أن ألقى هللا تعالى بمثل عمله منك وأيم هللا إن كنت ألظن ليجعلنك هللا مع 

أني كنت أكثر أن أسمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول فذھبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر صاحبيك وذلك 
وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وإن كنت ألظن ليجعلنك هللا معھما  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي 

 بن إسحاق المروزي فمن رجال الترمذي وھو ثقة 

ثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا على بن إسحاق أنبأنا عبد هللا أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن حد - 899
يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ان علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أخبره  انه كان يأتي النبي صلى هللا عليه و سلم قال فكنت 

 ن يصلي أذن  إسناده ضعيف إذا وجدته يصلي سبح فدخلت وإذا لم يك
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزھري أخبرني على بن حسين ان حسين بن على رضي هللا  -  900
عنه أخبره ان علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أخبره  أن النبي صلى هللا عليه و سلم طرقه وفاطمة رضي هللا عنھا ابنة 

 عليه و سلم ليله فقال اال تصليان فقلت يا رسول هللا إنما أنفسنا بيد هللا فإذا شاء ان يبعثنا بعثنا فانصرف حين النبي صلى هللا
إسناده صحيح على }  وكان اإلنسان أكثر شيء جدال { قلت ذلك ولم يرجع إلى شيئا ثم سمعته وھو مول يضرب فخذه يقول 

 شرط الشيخين 

أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن صالح قال بن شھاب أخبرني على بن حسين رضي هللا عنه  ان أباه  حدثنا عبد هللا حدثني - 901
حسين بن على رضي هللا عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أخبره ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم طرقه 

 ھو وفاطمة رضي هللا عنھا فذكر مثله  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا على بن بحر ثنا عبد هللا بن إبراھيم بن عمر بن كيسان قال أبى سمعته يحدث عن عبد هللا  - 902
بن وھب عن أبي خليفة عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ان هللا رفيق يحب 

 على العنف  حسن في الشواھد  الرفق ويعطى على الرفق ما ال يعطى

حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثني عثمان بن محمد بن أبى شيبة ثنا بن فضيل عن األعمش عن الحكم عن عبد الرحمن  - 903
بن أبي ليلى عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  من حدث عنى حديثا يرى انه كذب فھو أكذب 

 سناده صحيح على شرط الشيخين الكاذبين  إ

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن أبى بكر المقدمي ثنا حماد بن زيد عن أيوب وھشام عن محمد عن عبيدة  ان عليا  -  904
رضي هللا عنه ذكر أھل النھروان فقال فيھم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد لوال ان تبطروا لنبأتكم ما وعد هللا 

يقتلونھم على لسان محمد صلى هللا عليه و سلم فقلت لعلي أنت سمعته منه قال إي ورب الكعبة  إسناده صحيح على  الذين
 شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا منصور بن وردان األسدي ثنا على بن عبد األعلى عن أبيه عن أبي البختري عن على  - 905
قالوا يا رسول هللا أفي كل عام } و على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { اآلية رضي هللا عنه قال  لما نزلت ھذه 

يا أيھا الذين آمنوا ال { فسكت فقالوا أفي كل عام فسكت قال ثم قالوا أفي كل عام فقال ال ولو قلت نعم لوجبت فانزل هللا تعالى 
 سناده ضعيف إلى آخر اآلية  إ} تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أيوب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن ھانئ قال   - 906
سألت عائشة رضي هللا عنھا عن المسح فقالت ائت عليا رضي هللا عنه فھو أعلم بذلك منى قال فأتيت عليا رضي هللا عنه 

الخفين قال فقال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأمرنا ان نمسح على الخفين يوما وليله وللمسافر فسألته عن المسح على 
 ثالثا  إسناده صحيح على شرط مسلم 

 حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا حجاج  رفعه  صحيح  -  907

عن شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن عبد خير  حدثنا عبد هللا حدثني نصر بن على األزدي ثنا بشر بن المفضل - 908
سمعت عليا رضي هللا عنه يقول  أال أخبركم بخير ھذه األمة بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبو بكر وعمر رضي هللا 

 عنھما  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد خير فمن رجال أصحاب السنن 

بي ثنا عبد هللا بن عون ثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد حدثنا عبد هللا حدثني أ - 909
خير الھمداني قال سمعت عليا رضي هللا عنه يقول على المنبر  أال أخبركم بخير ھذه األمة بعد نبيھا قال فذكر أبا بكر ثم قال 

و شئت ألنبأتكم بالثالث قال وسكت فرأينا انه يعنى نفسه فقلت أنت أال أخبركم بالثاني قال فذكر عمر رضي هللا عنه ثم قال ل
 سمعته يقول ھذا قال نعم ورب الكعبة وإال صمتا  إسناده قوي 
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حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا مسھر بن عبد الملك بن سلع ثنا أبي عبد الملك بن سلع عن عبد خير عن على  -  910
فيه ثالثا ومضمض واستنشق ثالثا وغسل وجھة ثالثا وقال ھذا وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و رضي هللا عنه انه  غسل ك

 سلم  حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي رضي هللا عنه  -  911
غلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل هللا قبورھم وبيوتھم قال  قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم األحزاب ش

نارا قال ثم صالھا بين العشاءين بين المغرب والعشاء وقال أبو معاوية مرة يعنى بين المغرب والعشاء  إسناده صحيح على 
 شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير شتير بن شكل فمن رجال مسلم 

ثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي هللا عنه  إذا حدثنا عبد هللا حد - 912
حدثتكم عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حديثا فألن أخر من السماء أحب إلى من ان أكذب عليه وإذا حدثتكم عن غيره 

يه و سلم يقول يخرج في آخر الزمان قوم أحداث األسنان فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة سمعت رسول هللا صلى هللا عل
سفھاء األحالم يقولون من قول خير البرية ال يجاوز ايمانھم حناجرھم فأينما لقيتموھم فاقتلوھم فإن قتلھم أجر لمن قتلھم يوم 

 القيامة  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

عمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا األ -  913
 النبي صلى هللا عليه و سلم قال  قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مائتين زكاة  صحيح 

قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بن نمير ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي هللا عنه - 914
قلت  يا رسول هللا مالي أراك تنوق في قريش وتدعنا قال عندك شيء قلت بنت حمزة قال ھي بنت أخي من الرضاعة  إسناده 

 صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة قال  أفضت مع الحسين بن  - 915
عنه من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبى حتى رمى جمرة العقبة فسألته فقال أفضت مع أبي من المزدلفة فلم أزل علي رضي هللا 

أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فسألته فقال أفضت مع النبي صلى هللا عليه و سلم من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى 
 رمى جمرة العقبة  إسناده حسن 

هللا حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال  رأيت عليا رضي هللا عنه يشرب حدثنا عبد  -  916
قائما قال فقلت له تشرب قائما فقال ان أشرب قائما فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يشرب قائما وان أشرب قاعدا 

 حسن لغيره فقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يشرب قاعدا  

حدثنا عبد هللا حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا وكيع ثنا األعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي هللا عنه  -  917
قال  كنت أرى ان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاھرھما حتى رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمسح ظاھرھما  

 صحيح لغيره 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان عن أبي السوداء عن بن عبد خير عن أبيه قال  رأيت عليا رضي حدثنا عبد هللا  - 918
هللا عنه توضأ فغسل ظھر قدميه وقال لوال أني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يغسل ظھور قدميه لظننت أن بطونھما 

 أحق بالغسل  إسناده صحيح 

بن إسماعيل ثنا وكيع ثنا الحسن بن عقبة أبو كبران عن عبد خير عن علي رضي هللا عنه حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق  - 919
 قال  ھذا وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا  إسناده صحيح 
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أمر النبي  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا مغيرة عن أم موسى قالت سمعت عليا رضي هللا عنه يقول  -  920
صلى هللا عليه و سلم بن مسعود فصعد علي شجرة أمره أن يأتيه منھا بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد هللا بن مسعود حين 
صعد الشجرة فضحكوا من حموشة ساقيه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ما تضحكون لرجل عبد هللا أثقل في الميزان 

 ره وھذا إسناد حسن يوم القيامة من أحد  صحيح لغي

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن األسود بن قيس عن رجل عن علي رضي هللا عنه أنه قال  -  921
يوم الجمل  إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم يعھد إلينا عھدا نأخذ به في اإلمارة ولكنه شيء رأيناه من قبل أنفسنا ثم 

بكر رحمه هللا على أبي بكر فأقام واستقام ثم استخلف عمر رحمة هللا على عمر فأقام واستقام حتى ضرب الدين  أستخلف أبو
 بجرانه  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني وھب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد عن عطاء يعني بن السائب عن عبد خير عن علي رضي هللا  -  922
 ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وخيرھا بعد أبي بكر عمر ثم يجعل هللا الخير حيث أحب  صحيح عنه قال  اال أخبركم بخير 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا رضي هللا عنه وبن  -  923
ره وھذا إسناد ضعيف لجھالة الراوي عن علي وابن مسعود يقوالن  قضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالجوار  حسن لغي

 مسعود 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزھري عن إبراھيم بن عبد هللا بن حنين عن أبيه عن علي بن  - 924
لقسي وعن القراءة في أبي طالب رضي هللا عنه قال  نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن التختم بالذھب وعن لباس ا

 الركوع والسجود وعن لباس المعصفر  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي هللا عنه قال  جاء  -  925
ئة أوقية فأنفقت منھا عشرة أواق وقال اآلخر كانت لي ثالثة نفر الي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال أحدھم كانت لي ما

مائة دينار فتصدقت منھا بعشرة دنانير وقال اآلخر كانت لي عشرة دنانير فتصدقت منھا بدينار فقال النبي صلى هللا عليه و 
 سلم أنتم في األجر سواء كل إنسان منكم تصدق بعشر ماله  إسناده ضعيف 

وھب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد هللا عن حصين عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال حدثنا عبد هللا حدثني  - 926
 قام علي فقال  خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وعمر وأنا قد أحدثنا بعدھم أحداثا يقضى هللا تعالى فيھا ما شاء  إسناده صحيح 

معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال  ليس حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا  -  927
الوتر بحتم كھيئة المكتوبة ولكنه سنة سنھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير 

 عاصم بن ضمرة فمن رجال السنن 

سم الجرمي عن سفيان عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي  حدثنا عبد هللا ثنا محمد بن عبد هللا بن عمار ثنا القا - 928
 ان النبي صلى هللا عليه و سلم توضأ ثالثا ثالثا  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي  ان النبي صلى هللا عليه  - 929
 إسناده ضعيف  و سلم كان يوتر عند األذان 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قاله مرة قال عبد الرزاق وأكثر  -  930
ذاك يقول أخبرني من شھد عليا  حين ركب فلما وضع رجله في الركاب قال بسم هللا فلما استوى قال الحمد  ثم قال سبحان 

وما كنا له مقرنين وإنا الي ربنا لمنقلبون ثم حمد ثالثا وكبر ثالثا ثم قال اللھم ال إله اال أنت ظلمت نفسي  الذي سخر لنا ھذا
فاغفر لي انه ال يغفر الذنوب اال أنت ثم ضحك قال فقيل ما يضحكك يا أمير المؤمنين قال رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم 
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فقلنا ما يضحكك يا نبي هللا قال العبد أو قال عجبت للعبد إذا قال ال إله اال أنت فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت ثم ضحك 
 ظلمت نفسي فاغفر لي انه ال يغفر الذنوب اال أنت يعلم انه ال يغفر الذنوب اال ھو  حسن لغيره 

ن يريم عن علي  أن أبنه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ھانئ بن ھانئ وھبيرة ب - 931
حمزة تبعتھم تنادي يا عم يا عم فتناولھا علي فأخذ بيدھا وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فحوليھا فاختصم فيھا علي وزيد وجعفر 
فقال علي انا أخذتھا وھي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتھا تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بھا رسول هللا صلى هللا 

سلم لخالتھا وقال الخالة بمنزله االم ثم قال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبھت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت عليه و 
 أخونا وموالنا فقال له علي رضي هللا عنه يا رسول هللا اال تزوج ابنة حمزة فقال أنھا ابنة أخي من الرضاعة  إسناده حسن 

سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي هللا عنه أنه قال  خير ھذه حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا  - 932
األمة بعد نبيھا أبو بكر وعمر رضي هللا عنھما  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد خير فمن رجال أصحاب 

 السنن وھو ثقة 

حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي رضي هللا عنه أنه  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن - 933
 قال  اال أنبئكم بخير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر ثم عمر رضي هللا عنھما  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني سويد بن سعيد ثنا الصبي بن األشعث عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي هللا عنه  أال  -  934
ير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر والثاني عمر رضي هللا عنھما ولو شئت سميت الثالث قال أبو إسحاق فتھجاھا عبد أنبئكم بخ

 خير لكيال تمترون فيما قال علي رضي هللا عنه  صحيح وھذا إسناد ضعيف 

ن رجل من ھمدان يقال له حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج ثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة ع - 935
أبو أفلح عن بن زرير انه سمع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه يقول  أن النبي صلى هللا عليه و سلم أخذ حريرا فجعله في 

 يمينه وأخذ ذھبا فجعله في شماله ثم قال ان ھذين حرام علي ذكور أمتي  صحيح لشواھده 

ا ليث ثنا سعيد يعني المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج ثن - 936
عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه انه قال  خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي 

أ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال كانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ائتوني بوضوء فلما توض
اللھم ان إبراھيم كان عبدك وخليلك دعا ألھل مكة بالبركة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك ألھل المدينة ان تبارك لھم في 

  مدھم وصاعھم مثلي ما باركت ألھل مكة مع البركة بركتين  إسناده صحيح 

نا أبو عامر المزني ثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي رضي هللا عنه أو قال حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھشيم أنبأ -  937
وال تنسوا { قال علي  يأتي علي الناس زمان عضوض يعض الموسر علي ما في يديه قال ولم يؤمر بذلك قال هللا عز و جل 

هللا صلى هللا عليه و سلم عن بيع وينھد األشرار ويستذل األخيار ويبايع المضطرون قال وقد نھي رسول } الفضل بينكم 
 المضطرين وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل ان تدرك  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو خيثمة زھير بن حرب ثنا وكيع ح وحدثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا أبو معاوية ووكيع عن ھشام بن  -  938
طالب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  خير  عروة عن أبيه عن عبد هللا بن جعفر عن علي بن أبي

 نسائھا خديجة وخير نسائھا مريم  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا ثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد ثنا أبو شھاب عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد هللا بن  -  939
عباس عن علي رضي هللا عنھما قال  نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن خاتم الذھب وعن  الحرث بن نوفل عن بن

 لبس الحمراء وعن القراءة في الركوع والسجود  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف 
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هللا عليه و  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھشيم أنبأنا يونس عن الحسن عن علي رضي هللا عنه سمعت رسول هللا صلى - 940
 سلم يقول  رفع القلم عن ثالثة عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه  صحيح لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھشيم ثنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال  أتى علي بزان محصن فجلده يوم الخميس  - 941
عة فقيل له جمعت عليه حدين فقال جلدته بكتاب هللا ورجمته بسنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  مائة جلدة ثم رجمه يوم الجم

 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن سالم األسدي فمن رجال مسلم 

حصين عن الشعبي قال  أتي علي بمواله  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا ھشيم وأبو إبراھيم المعقب عن ھشيم أنبأنا -  942
لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت قال فضربھا مائة ثم رجمھا ثم قال جلدتھا بكتاب هللا ورجمتھا بسنة رسول هللا صلى هللا 

 عليه و سلم  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين 

دي عن عبد خير قال  رأيت عليا رضي هللا عنه دعا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسحق بن يوسف عن شريك عن الس -  943
بماء ليتوضأ فتمسح به تمسحا ومسح علي ظھر قدميه ثم قال ھذا وضوء من لم يحدث ثم قال لوال أني رأيت رسول هللا صلى 

ن انه هللا عليه و سلم مسح علي ظھر قدميه رأيت ان بطونھما أحق ثم شرب فضل وضوئه وھو قائم ثم قال أين الذين يزعمو
 ال ينبغي ألحد ان يشرب قائما  حسن 

حدثنا عبد هللا حدثني علي بن حكيم وأبو بكر بن شيبه وإسماعيل بن بنت السدي قال أنبأنا شريك عن عبد الملك بن  - 944
عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أنه وصف النبي صلى هللا عليه و سلم فقال  كان 

ظيم الھامة أبيض مشربا بحمرة عظيم اللحية ضخم الكراديس شثن الكفين والقدمين طويل المسربة كثير شعر الرأس راجلة ع
يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب ال طويل وال قصير لم أر مثله ال قبله وال بعده صلى هللا عليه و سلم وقال على بن 

رضي هللا عنه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال كان ضخم الھامة حسن  حكيم في حديثه ووصف لنا علي بن أبي طالب
 الشعر رجله  حسن لغيره 

حدثنا عبد هللا ثنا محمد بن عبد هللا بن عمار ثنا القاسم الجرمي عن سفيان عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي  - 945
 ثالثا  إسناده صحيح  رضي هللا عنه  ان النبي صلى هللا عليه و سلم توضأ ثالثا

حدثنا عبد هللا حدثني سريج بن يونس ثنا يحيى بن سعيد األموي عن بن جريج عن صالح بن سعيد أو سعيد عن نافع  - 946
بن جبير بن مطعم عن علي رضي هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال قصير وال طويل عظيم الرأس رجله 

رة طويل المسربة عظيم الكراديس شثن الكفين والقدمين إذا مشى تكفأ كأنما يھبط في صبب لم ار قبله عظيم اللحية مشربا حم
 وال بعده مثله صلى هللا عليه و سلم  حسن لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبو الشعثاء علي بن الحسين بن سليمان ثنا أبو خالد األحمر سليمان بن حيان عن حجاج عن  - 947
أبي عبد هللا المكي عن نافع بن جبير بن مطعم قال  سئل علي رضي هللا عنه عن صفة النبي صلى هللا عليه و سلم عثمان عن 

فقال ال قصير وال طويل مشربا لونه حمرة حسن الشعر رجله ضخم الكراديس شثن الكفين ضخم الھامة طويل المسربة إذا 
 عده صلى هللا عليه و سلم  حسن لغيره مشى تكفأ كأنما ينحدر من صبب لم ار مثله قبله وال ب

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي هللا عنه قال   -  948
نا ان لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارھا فاجتويناھا وأصابنا بھا وعك وكان النبي صلى هللا عليه و سلم يتخبر عن بدر فلما بلغ

المشركين قد اقبلوا سار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الي بدر وبدر بئر فسبقنا المشركون إليھا فوجدنا فيھا رجلين منھم 
رجال من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم فيقول ھم وهللا 

أسھم فجعل المسلمون إذ قال ذلك ضربوه حتى انتھوا به إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال له كم القوم كثير عددھم شديد ب
قال ھم وهللا كثير عددھم شديد بأسھم فجھد النبي صلى هللا عليه و سلم أن يخبره كم ھم فأبى ثم إن النبي صلى هللا عليه و سلم 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم القوم ألف كل جزور لمائه وتبعھا ثم انه سأله كم ينحرون من الجزر فقال عشرا كل يوم 
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أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتھا من المطر وبات رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
الفجر نادى الصالة عباد هللا فجاء الناس من يدعو ربه عز و جل ويقول اللھم انك ان تھلك ھذه الفئة ال تعبد قال فلما ان طلع 

تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وحرض على القتال ثم قال ان جمع قريش تحت ھذه الضلع 
 الحمراء من الجبل فلما دنا القوم منا وصاففناھم إذا رجل منھم على جمل له أحمر يسير في القوم فقال رسول هللا صلى هللا

عليه و سلم يا علي ناد لي حمزة وكان أقربھم من المشركين من صاحب الجمل األحمر وماذا يقول لھم ثم قال رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم ان يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى ان يكون صاحب الجمل األحمر فجاء حمزة فقال ھو عتبة بن ربيعه 

قوم أني أرى قوما مستميتين ال تصلون إليھم وفيكم خير يا قوم أعصبوھا اليوم برأسي وھو ينھي عن القتال ويقول لھم يا 
وقولوا جبن عتبة بن ربيعه وقد علمتم أني لست بأجبنكم فسمع ذلك أبو جھل فقال أنت تقول ھذا وهللا لو غيرك يقول ھذا 

اليوم أينا الجبان قال فبرز عتبة وأخوه شيبة  ألعضضته قد مألت رئتك جوفك رعبا فقال عتبة إياي تعير يا مصفر إسته ستعلم
وابنه الوليد حمية فقال من يبارز فخرج فتية من األنصار ستة فقال عتبة ال نريد ھؤالء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني 

مطلب فقتل هللا عبد المطلب فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيدة بن الحرث بن عبد ال
تعالى عتبة وشيبة ابني ربيعه والوليد بن عتبة وجرح عبيدة فقتلنا منھم سبعين وأسرنا سبعين فجاء رجل من األنصار قصير 
بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس يا رسول هللا ان ھذا وهللا ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجھا 

راه في القوم فقال األنصاري انا أسرته يا رسول هللا فقال اسكت فقد أيدك هللا تعالى بملك كريم فقال علي على فرس أبلق ما أ
رضي هللا عنه فأسرنا وأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيال ونوفل بن الحرث  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 

 الشيخين غير حارثة بن مضرب فمن رجال أصحاب السنن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج ثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال  سألت عائشة رضي هللا عنھا فقلت  - 949
أخبريني برجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم اسأله عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا رضي هللا عنه فسله فإنه 

فأتيت عليا رضي هللا عنه فسألته فقال أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالمسح كان يلزم النبي صلى هللا عليه و سلم قال 
 على خفافنا إذا سافرنا  صحيح لغيره 

حدثنا عبد هللا ثنا على بن حكيم األودي أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وھب وعن زيد بن يثيع قاال نشد  - 950
 صلى هللا عليه و سلم يقول يوم غدير خم اال قام قال فقام من قبل سعيد ستة ومن على الناس في الرحبة من سمع رسول هللا

قبل زيد ستة فشھدوا انھم سمعوا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول لعلي رضي هللا عنه يوم غدير خم  أليس هللا أولى 
 وااله وعاد من عاداه  صحيح لغيره بالمؤمنين قالوا بلى قال اللھم من كنت مواله فعلي مواله اللھم وال من 

حدثنا عبد هللا ثنا على بن حكيم أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر  بمثل حديث أبي إسحاق يعنى عن  - 951
 سعيد وزيد وزاد فيه وانصر من نصره واخذل من خذله  إسناده ضعيف 

ب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم عن النبي حدثنا عبد هللا ثنا على أنبأنا شريك عن األعمش عن حبي - 952
 صلى هللا عليه و سلم  مثله  صحيح لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا حجاج ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ھانئ بن ھانئ عن على رضي هللا عنه قال  لما  - 953
ابني ما سميتموه قلت سميته حربا قال بل ھو حسن فلما ولد ولد الحسن جاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال أروني 

الحسين قال أروني ابني ما سميتموه قلت سميته حربا قال بل ھو حسين فلما ولدت الثالث جاء النبي صلى هللا عليه و سلم فقال 
ومشبر  رجاله ثقات رجال أروني ابني ما سميتموه قلت حربا قال بل ھو محسن ثم قال سميتھم بأسماء ولد ھارون شبر وشبير 

 ) وھناك قال إسناده حسن (  769الشيخين غير ھانئ بن ھانئ فمن رجال أصحاب السنن وتقدم الحديث رقم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت القاسم بن أبي برزة يحدث عن أبي الطفيل قال  سئل علي  -  954
 صلى هللا عليه و سلم بشيء فقالوا ما خصنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بشيء لم رضي هللا عنه ھل خصكم رسول هللا
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يعم به الناس كافة اال ما كان في قراب سيفي ھذا قال فاخرج صحيفة مكتوب فيھا لعن هللا من ذبح لغير هللا ولعن هللا من سرق 
 إسناده صحيح على شرط الشيخين منار األرض ولعن هللا من لعن والده ولعن هللا من آوى محدثا  

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بھز وعفان قاال ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء قال عفان قال أنبأنا يعلى بن عطاء  - 955
عن عبد هللا بن يسار عن عمرو بن حريث انه عاد حسنا وعنده على فقال على رضي هللا عنه  يا عمرو أتعود حسنا وفي 

ما فيھا قال نعم انك لست برب قلبي فتصرفه حيث شئت فقال أما ان ذلك ال يمنعني ان أؤدي إليك النصيحة سمعت النفس 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ما من مسلم يعود مسلما اال ابتعث هللا سبعين ألف ملك يصلون عليه أي ساعة من النھار 

  612يصبح  حسن والصحيح وقفه كما تقدم رقم كانت حتى يمسي وأي ساعة من الليل كانت حتى 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بھز وثنا عفان قاال ثنا ھمام عن قتادة عن الحسن البصري عن على رضي هللا عنه ان  - 956
قل وعن النبي صلى هللا عليه و سلم قال  رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه أو قال المجنون حتى يع

 الصغير حتى يشب  صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين والحسن البصري لم يسمع من علي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بھز وأبو كامل قاال ثنا حماد قال بھز قال أنبأنا ھشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن  -  957
ول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقول في آخر وقته  اللھم انى بن الحرث بن ھشام المخزومي عن على رضي هللا عنه ان رس

أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك وال أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك  
 إسناده قوي 

ة أخبرني أبو بشر سمعت مجاھدا حدثنا عبد هللا ثنا أبو بكر محمد بن عمرو بن العباس الباھلى ثنا أبو داود ثنا شعب - 958
يحدث عن بن أبي ليلى سمعت عليا رضي هللا عنه يقول  أتى النبي صلى هللا عليه و سلم بحلة حرير فبعث بھا إلى فلبستھا 

 فرأيت الكراھية في وجھه فأمرني فأطرتھا خمرا بين النساء  صحيح لغيره و إسناده حسن 

ز ثنا ھمام أنبأنا قتادة عن أبي حسان  أن عليا رضي هللا عنه كان يأمر باألمر فيؤتى حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بھ -  959
فيقال قد فعلنا كذا وكذا فيقول صدق هللا ورسوله قال فقال له األشتر إن ھذا الذي تقول قد تفشغ في الناس أفشيء عھده إليك 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم شيئا خاصة دون الناس  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال علي رضي هللا عنه ما عھد إلى
إال شيء سمعته منه فھو في صحيفة في قراب سيفى قال فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة قال فإذا فيھا من أحدث حدثا أو 

يم حرم مكة وإني أحرم آوى محدثا فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل منه صرف وال عدل قال وإذا فيھا ان إبراھ
المدينة حرام ما بين حرتيھا وحماھا كله ال يختلى خالھا وال ينفر صيدھا وال تلتقط لقطتھا اال لمن أشار بھا وال تقطع منھا 
شجرة اال ان يعلف رجل بعيره وال يحمل فيھا السالح لقتال قال وإذا فيھا المؤمنون تتكافأ دماؤھم ويسعى بذمتھم أدناھم وھم 

لى من سواھم اال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عھد في عھده  صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان يد ع
 األعرج فمن رجال مسلم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا روح ثنا بن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن عبد هللا بن الفضل عن عبد الرحمن  - 960
ى رافع عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا ركع قال األعرج عن عبيد هللا بن أب

اللھم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصرى ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي  رب 
 العالمين  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

 بن عمر القواريري ثنا يونس بن أرقم ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عبد هللا حدثني عبيد هللا - 961
قال  شھدت عليا رضي هللا عنه في الرحبة ينشد الناس أنشد هللا من سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يوم غدير خم 

ثنا عشر بدريا كأني أنظر إلى أحدھم فقالوا نشھد انا سمعنا من كنت مواله فعلى مواله لما قام فشھد قال عبد الرحمن فقام ا
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول يوم غدير خم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسھم وأزواجي أمھاتھم فقلنا بلى يا رسول هللا 

 ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد قال فمن كنت مواله فعلى مواله اللھم وال من وااله وعاد من عاداه  حسن لغيره وھذا إسناد 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن مخارق عن طارق بن شھاب قال  رأيت عليا رضي هللا عنه  - 962
على المنبر يخطب وعليه سيف حليته حديد فسمعته يقول وهللا ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم اال كتاب هللا تعالى وھذه الصحيفة 

 يھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيھا فرائض الصدقة قال لصحيفة معلقة في سيفه  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف أعطان

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا على بن عاصم أنبأنا إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير قال  كنت قاعدا عند علي  -  963
ثم قام فقال يا أمير المؤمنين انھنا عما نھاك عنه رسول هللا صلى هللا عليه رضي هللا عنه قال فجاء صعصعة بن صوحان فسلم 

و سلم فقال نھانا عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ونھانا عن القسي والميثرة الحمراء وعن الحرير والحلق الذھب ثم قال 
على كسوة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  كساني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حلة من حرير فخرجت فيھا ليرى الناس

قال فرآني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمرني بنزعھما فأرسل بإحداھما إلى فاطمة وشق األخرى بين نسائه  صحيح 
 لغيره 

سماك بن عبيد  حدثنا عبد هللا ثنا أحمد بن عمر الوكيعي ثنا زيد بن الحباب ثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسي حدثني - 964
بن الوليد العبسي قال دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فحدثني انه شھد عليا رضي هللا عنه في الرحبة قال  أنشد هللا رجال 
سمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وشھده يوم غدير خم اال قام وال يقوم اال من قد رآه فقام اثنا عشر رجال فقالوا قد رأيناه 

حيث أخذ بيده يقول اللھم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله فقام إال ثالثة لم يقوموا  وسمعناه
وھذا إسناد ضعيف لجھالة الوليد " وانصر من نصره واخذل من خذله " فدعا عليھم فأصابتھم دعوته  حسن لغيره دون قوله 

 بن عقبة وسماك بن عبيد 

حدثني محمد بن المنھال أخو حجاج بن منھال ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثني  حدثنا عبد هللا - 965
أبو سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال  كان علي بن أبي طالب رضي هللا عنه إذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول فإذا 

قال علي رضي هللا عنه أشھد أن ال إله اال هللا وأشھد أن محمدا رسول  قال أشھد أن ال إله اال هللا وأشھد أن محمدا رسول هللا
 هللا وإن الذين جحدوا محمدا ھم الكاذبون  إسناده ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن ھانئ قال   -  966
عن المسح على الخفين قالت سل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فإنه كان يسافر مع رسول  سألت عائشة رضي هللا عنھا

هللا صلى هللا عليه و سلم فسألته فقال للمسافر ثالثة أيام ولياليھن وللمقيم يوم وليلة قال يحيى وكان يرفعه يعنى شعبة ثم تركة  
 إسناده صحيح على شرط مسلم 

أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى حدثنا عبد هللا حدثني  -  967
أم صبية عن أبي ھريرة عن على قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول  لوال أن أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك 

ثلث الليل األول ھبط هللا تعالى إلى السماء الدنيا فلم  عند كل صالة وألخرت عشاء اآلخرة إلى ثلث الليل األول فإنه إذا مضى
يزل ھناك حتى يطلع الفجر فيقول قائل أال سائل يعطى أال داع يجاب أال سقيم يستشفى فيشفى أال مذنب يستغفر فيغفر له  

 حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لجھالة عطاء المدني 

بي عن بن إسحاق حدثني عمى عبد الرحمن بن يسار عن عبيد هللا بن أبي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أ - 968
رافع مولى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم  

 مثل حديث أبي ھريرة  إسناده حسن 

اج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي هللا عنه قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا معاوية ثنا الحج - 969
سئل عن الوتر أواجب ھو قال أما كالفريضة فال ولكنھا سنة صنعھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأصحابه حتى مضوا 

 على ذلك  حديث قوي 
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ن عبد خير عن على رضي هللا عنه انه  دعا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا بن األشجعي ثنا أبي عن سفيان عن السدي ع -  970
بكوز من ماء ثم قال أين ھؤالء الذين يزعمون أنھم يكرھون الشرب قائما قال فأخذه فشرب وھو قائم ثم توضأ وضوءا خفيفا 

 ومسح على نعليه ثم قال ھكذا وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم للطاھر ما لم يحدث  إسناده حسن 

د هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن الوليد ثنا سفيان ثنا أبو إسحاق عن أبي حية بن قيس عن على رضي هللا عنه حدثنا عب -  971
 انه  توضأ ثالثا ثالثا وشرب فضل وضوئه ثم قال ھكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فعل  إسناده حسن 

ى بن مسھر عن بن أبى ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عبد هللا حدثني أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عل - 972
عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا عطس أحدكم فليقل الحمد  رب العالمين وليقل من 

 حوله يرحمك هللا وليقل ھو يھديكم هللا ويصلح بالكم  حسن لغيره 

اود بن عمرو الضبي ثنا منصور بن أبى األسود عن بن أبي ليلى عن الحكم أو عيسى شك منصور حدثنا عبد هللا ثنا د -  973
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إذا عطس أحدكم فليقل الحمد 

  ويصلح بالكم  حسن لغيره  على كل حال وليقل له من عنده يرحمك هللا ويرد عليھم يھديكم هللا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا غسان بن الربيع ثنا أبو إسرائيل عن السدي عن عبد خير قال  خرج علينا علي بن أبي  -  974
طالب رضي هللا عنه ونحن في المسجد فقال أين السائل عن الوتر فمن كان منا في ركعة شفع إليھا أخرى حتى اجتمعنا إليه 

ن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يوتر في أول الليل ثم أوتر في وسطه ثم أثبت الوتر في ھذه الساعة قال وذلك فقال ا
 عند طلوع الفجر  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف أبي إسرائيل 

قال  عاد أبو موسى األشعري  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد هللا بن يزيد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد هللا بن نافع - 975
الحسن بن على فقال له على رضي هللا عنه أعائدا جئت أم زائرا فقال أبو موسى بل جئت عائدا فقال علي رضي هللا عنه 
سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من عاد مريضا بكرا شيعه سبعون ألف ملك كلھم يستغفر له حتى يمسي وكان له 

وان عاده مساء شيعة سبعون ألف ملك كلھم يستغفر له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة  حسن إال أن  خريف في الجنة
  612الصحيح وقفه كما تقدم برقم 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن عبد هللا بن نافع قال  عاد أبو موسى األشعري  - 976
الب رضي هللا عنه فقال له علي رضي هللا عنه أعائدا جئت أم زائرا قال ال بل جئت عائدا قال على الحسن بن على بن أبي ط

رضي هللا عنه أما انه ما من مسلم يعود مريضا اال خرج معه سبعون ألف ملك كلھم يستغفر له ان كان مصبحا حتى يمسي 
ھم يستغفر له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة  وكان له خريف في الجنة وان كان ممسيا خرج معه سبعون ألف ملك كل

إن الصحيح وقفه كما تقدم برقم : قال في الذي قبله ... . حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدهللا بن نافع وانظر ماقبله 
612  

لي ثنا يزيد بن أبى زياد عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا شيبان أبو محمد ثنا عبد العزيز بن مسلم يعنى أبا زيد القسم - 977
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن على رضي هللا عنه قال  كنت رجال مذاء فسألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن ذلك فقال 

 في المذي الوضوء وفي المنى الغسل  صحيح 

ة زوج غائب بالشام وإنھا حملت فجاء حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ثنا عامر قال  كان لشراح - 978
بھا موالھا إلى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فقال ان ھذه زنت فاعترفت فجلدھا يوم الخميس مائة ورجمھا يوم الجمعة 
وحفر لھا إلى السرة وأنا شاھد ثم قال ان الرجم سنة سنھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ولو كان شھد على ھذه أحد لكان 
أول من يرمى الشاھد يشھد ثم يتبع شھادته حجره ولكنھا أقرت فأنا أول من رماھا فرماھا بحجر ثم رمى الناس وأنا فيھم قال 

 فكنت وهللا فيمن قتلھا  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد بن سعيد فمن رجال مسلم 
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ائيل عن محمد بن عبيد هللا عن أبيه عن عمه قال قال على حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أسود بن عامر أنبأنا إسر - 979
رضي هللا عنه  وسئل يركب الرجل ھديه فقال ال بأس به قد كان النبي صلى هللا عليه و سلم يمر بالرجال يمشون فيأمرھم 

و سلم  حسن لغيره  يركبون ھديه وھدى النبي صلى هللا عليه و سلم قال وال تتبعوا شيئا أفضل من سنة نبيكم صلى هللا عليه
 وھذا إسناد ضعيف 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ثنا عامر عن الحرث عن على رضي هللا عنه قال  لعن  -  980
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم آكل الربا ومطعمه وشاھديه وكاتبه ومانع الصدقة والواشمة والمستوشمة والحال والمحلل له 

 ل وكان ينھى عن النوح  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف الحارث األعور قا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا ھشام عن محمد بن عبيدة عن على رضي هللا عنه قال  نھى عن مياثر  - 981
تسمع ھذا نعم وكفاف الديباج  األرجوان ولبس القسي وخاتم الذھب قال محمد فذكرت ذلك ألخي يحيى بن سيرين فقال أو لم 

 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني عبيد هللا بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد أنبأنا أيوب عن محمد عن عبيدة قال  ذكر على أھل  -  982
بما وعد هللا الذين يقتلونھم على لسان النھروان فقال فيھم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد لوال ان تبطروا لنبأتكم 

 محمد صلى هللا عليه و سلم قال قلت أأنت سمعت منه قال إي ورب الكعبة  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا حماد بن يحيى األبح ثنا بن عون عن محمد بن عبيدة  قال لما قتل  - 983
لنھروان قال التمسوه فوجدوه في حفرة تحت القتلى فاستخرجوه وأقبل على رضي هللا عنه على أصحابه فقال لوال على أھل ا

أن تبطروا ألخبرتكم ما وعد هللا من يقتل ھؤالء على لسان محمد صلى هللا عليه و سلم قلت أنت سمعته من رسول هللا صلى 
 وھذا إسناد حسن هللا عليه و سلم قال إي ورب الكعبة  صحيح لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن على رضي هللا عنه قال قال  -  984
 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وفي الرقة ربع عشرھا  صحيح لغيره 

معاوية ثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن على رضي هللا عنه قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا أبو  - 985
إذا حدثتم عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حديثا فظنوا به الذي ھو أھدى والذي ھو أھيأ والذي ھو اتقى  صحيح رجاله 

 ثقات رجال الشيخين وھو منقطع 

سعيد عن مسعر ثنا عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن  - 986
على رضي هللا عنه قال  إذا حدثتم عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حديثا فظنوا به الذي أھيأه وأھداه وأتقاه  إسناده صحيح 

 على شرط الشيخين 

عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة -  987
السلمي عن على رضي هللا عنه قال  إذا حدثتم عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حديثا فظنوا برسول هللا صلى هللا عليه و 

ن  إسناده صحيح على سلم أھيأه وأتقاه وأھداه وخرج علي علينا حين ثوب المثوب فقال أين السائل عن الوتر ھذا حين وتر حس
 شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا ثنا محمد بن أبي بكر بن على المقدمي ثنا حماد يعنى بن زيد عن أيوب وھشام عن محمد عن عبيدة  ان  -  988
وعد عليا رضي هللا عنه ذكر أھل النھروان فقال فيھم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد لوال ان تبطروا لنبأتكم ما 

هللا الذين يقتلونھم على لسان محمد صلى هللا عليه و سلم فقلت لعلي أأنت سمعته قال إي ورب الكعبة  إسناده صحيح على 
 شرط الشيخين 
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حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني مالك بن عرفطة سمعت عبد خير قال  كنت عند على  - 989
ل كفيه ثالثا ووجھه ثالثا وذراعيه ثالثا ومسح برأسه وصف يحيى فبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره فأتى بكرسي وتور قال فغس

وقال وال أدري أرد يده أم ال وغسل رجليه ثم قال من أحب ان ينظر إلى وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فھذا وضوء 
فيه شعبة إنما ھو عن خالد بن علقمة عن عبد خير  إسناده  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال لنا أبو عبد الرحمن ھذا أخطأ

 صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبو إسحاق الترمذي ثنا األشجعي عن سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبيدة السلماني  - 990
يعنى صالة الوسطى  عن على رضي هللا عنه قال  كنا نراھا الفجر فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ھي صالة العصر 

 صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني عبيد هللا بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم ثنا عمر بن عامر عن قتادة  - 991
عن أبي حسان عن على رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال  المؤمنون تكافأ دماؤھم وھم يد على من 

 بذمتھم أدناھم أال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذو عھد في عھده  صحيح لغيره سواھم يسعى 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن مسعود عن جدته  ان رجال مر بھم على بعير  -  992
 ي هللا عنه  حسن لغيره يوضعه بمنى في أيام التشريق انھا أيام أكل وشرب فسألت عنه فقالوا علي بن أبي طالب رض

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال  انطلقت أنا  - 993
واألشتر إلى علي رضي هللا عنه فقلنا ھل عھد إليك نبي هللا صلى هللا عليه و سلم شيئا لم يعھده إلى الناس عامة قال ال اال ما 

كتابي ھذا قال وكتاب في قراب سيفة فإذا فيه المؤمنون تكافأ دماؤھم وھم يد على من سواھم ويسعى بذمتھم أدناھم أال ال في 
يقتل مؤمن بكافر وال ذو عھد في عھده من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين  إسناده صحيح 

 على شرط الشيخين 

د هللا حدثني أبي ثنا يحيى عن ھشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي هللا عنه  ان النبي صلى هللا عليه و حدثنا عب - 994
سلم قال يوم الخندق شغلونا عن الصالة الوسطى حتى غربت الشمس أو كادت الشمس ان تغرب مأل هللا أجوافھم أو قبورھم 

 نارا  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

 حدثني أبي ثنا يحيى عن بن أبي ليلى حدثني أخي عن أبي عن على رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا حدثنا عبد هللا - 995
عليه و سلم قال  إذا عطس أحدكم فليقل الحمد  على كل حال وليقل له يرحمكم هللا وليقل ھو يھديكم هللا ويصلح بالكم فقلت له 

 عن أبي أيوب قال علي رضي هللا عنه  حسن لغيره 

حدثنا عبد هللا حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ثنا أزھر بن سعد عن بن عون عن محمد عن عبيدة عن  - 996
على رضي هللا عنه قال  اشتكت إلى فاطمة رضي هللا عنھا مجل يديھا من الطحن فأتينا النبي صلى هللا عليه و سلم فقلت يا 

ھا من الطحن وتسألك خادما فقال أال أدلكما على ما ھو خير لكما من خادم فأمرنا عند رسول هللا فاطمة تشتكى إليك مجل يدي
منامنا بثالث وثالثين وثالث وثالثين وأربع وثالثين من تسبيح وتحميد وتكبير  إسناده قوي رجال ثقات رجال الشيخين غير 

 أحمد بن محمد فمن رجال ابن ماجة وھو صدوق 

وجدت في كتاب أبى قال أخبرت عن سنان بن ھارون ثنا بيان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حدثنا عبد هللا قال  - 997
علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظھره لم 

 يھراق  إسناده ضعيف 
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نا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن على قال  توضأ علي رضي حدثنا عبد هللا حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ث -  998
هللا عنه فتمضمض ثالثا واستنشق ثالثا من كف واحد وغسل وجھه ثالثا ثم أدخل يده في الركوة فمسح رأسه وغسل رجليه ثم 

 قال ھذا وضوء نبيكم صلى هللا عليه و سلم  صحيح لغيره 

يحيى عن شعبة حدثني أبو إسحاق عن ھانئ بن ھانئ عن على رضي هللا عنه  ان عمارا  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا -  999
استأذن على النبي صلى هللا عليه و سلم فقال الطيب المطيب  رجاله ثقات رجال الشيخين غير ھانئ بن ھانئ روى له 

 " مستور " ونقل كلمات األئمة فيه وقول الحافظ في التقريب ... . أصحاب السنن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى يعنى بن سعيد عن شعبة ح وحدثنا حجاج أنبأنا شعبة عن منصور قال يحيى قال  -  1000
حدثني منصور عن ربعي قال سمعت عليا رضي هللا عنه يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  ال تكذبوا على فإنه من 

ل أدرك عليا قال نعم حدثني عن علي ولم يقل سمع  إسناده صحيح على شرط يكذب على يلج النار قال حجاج قلت لشعبة ھ
 الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش انه سمع عليا رضي هللا عنه  - 1001
 شرط الشيخين يخطب يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكر  مثله  إسناده صحيح على 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى ثنا بن جريج أخبرني حسن بن مسلم وعبد الكريم ان مجاھدا أخبرھما ان عبد  - 1002
الرحمن بن أبي ليلى أخبره ان عليا رضي هللا عنه أخبره ان النبي صلى هللا عليه و سلم  أمره ان يقوم على بدنه وأمره ان 

 وجلودھا وجاللھا وال يعطى في جزارتھا منھا شيئا  إسناده صحيح على شرط الشيخين  يقسم بدنه كلھا لحومھا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرازق أنبأنا معمر عن عبد الكريم  فذكر الحديث وقال نحن نعطيه من عندنا األجر   -  1003
 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

نا يحيى عن بن عجالن حدثني إبراھيم بن عبد هللا بن حنين عن أبيه عن بن عباس عن حدثنا عبد هللا حدثني أبي ث - 1004
علي رضي هللا عنه قال  نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن خاتم الذھب وان أقرأ وأنا راكع وعن القسي والمعصفر  

 إسناده حسن 

د الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة  ان عليا رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع حدثني شعبة عن عب -  1005
عنه لما صلى الظھر دعا بكوز من ماء في الرحبة فشرب وھو قائم ثم قال ان رجاال يكرھون ھذا وإني رأيت رسول هللا صلى 

ى شرط البخاري هللا عليه و سلم فعل كالذي رأيتموني فعلت ثم تمسح بفضله وقال ھذا وضوء من لم يحدث  إسناده صحيح عل
 رجاله ثقات رجال الشيخين غير النزال بن سبرة فمن رجال البخاري 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد هللا بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال  - 1006
 وتحليلھا التسليم  صحيح لغيره وإسناده حسن  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  مفتاح الصالة الطھور وتحريمھا التكبير

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع حدثنا الحسن بن عقبة أبو كبران المرادي سمعت عبد خير يقول قال علي  اال  - 1007
 أريكم وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم توضأ ثالثا ثالثا  إسناده صحيح 

حاق بن إسماعيل ثنا مسھر بن عبد الملك بن سلع ثنا أبي عبد الملك بن سلع قال كان عبد خير حدثنا عبد هللا ثنا إس -  1008
يؤمنا في الفجر فقال  صلينا يوما الفجر خلف علي رضي هللا عنه فلما سلم قام وقمنا معه فجاء يمشى حتى انتھى إلى الرحبة 

بالركوة والطست ثم قال له صب فصب عليه فغسل كفه ثالثا فجلس وأسند ظھره إلى الحائط ثم رفع رأسه فقال يا قنبر ائتني 
وأدخل كفه اليمنى فمضمض واستنشق ثالثا ثم أدخل كفيه فغسل وجھه ثالثا ثم أدخل كفه اليمنى فغسل ذراعه األيمن ثالثا ثم 

 غسل ذراعه األيسر ثالثا فقال ھذا وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  حسن 
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 حدثني أبي ثنا وكيع ثنا ھشام بن عروة عن أبيه قال قال علي  كنت رجال مذاء وكنت أستحي ان أسأل حدثنا عبد هللا -  1009
النبي صلى هللا عليه و سلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ  صحيح رجاله ثقات رجال 

 الشيخين 

نا األعمش عن منذر أبي يعلى عن بن الحنفية  ان عليا رضي هللا عنه أمر حدثنا عبد هللا حدثني أبي حدثنا وكيع ث -  1010
 المقداد فسأل النبي صلى هللا عليه و سلم عن المذي فقال يتوضأ  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

عنه قال  حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن على رضي هللا  -  1011
قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقضى الحاجة فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن ولم يكن يحجزه أو يحجبه اال الجنابة  

 إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدهللا بن سلمة فمن رجال أصحاب السنن 

ن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع وعبد الرحمن ع -  1012
هللا عنه قال  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصلي على كل أثر صالة مكتوبة ركعتين اال الفجر والعصر وقال عبد 

 الرحمن في دبر كل صالة  إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن ضمرة فمن رجال أصحاب السنن 

حدثنا عبد هللا حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأبو خيثمة قاال حدثنا وكيع ثنا األعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن  - 1013
على قال  كنت أرى ان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاھرھما حتى رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمسح ظاھرھما  

 صحيح 

إسماعيل حدثنا سفيان عن أبي السوداء عن بن عبد خير عن أبيه قال  رأيت عليا رضي  حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن - 1014
هللا عنه توضأ فغسل ظھور قدميه وقال لوال انى رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يغسل ظھور قدميه لظننت ان بطونھما 

 أحق بالغسل  إسناده صحيح 

 مرة أخرى قال  رأيت عليا رضي هللا عنه توضأ فمسح ظھورھما  إسناده صحيح حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق ثنا سفيان  - 1015

حدثنا عبد هللا ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا وكيع ثنا الحسن بن عقبة أبو كبران عن عبد خير عن علي رضي هللا عنه  - 1016
 قال يعنى  ھذا وضوء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم توضأ ثالثا  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن سعد بن إبراھيم عن عبد هللا بن شداد عن على رضي هللا عنه قال   -  1017
ما سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يفدى أحدا بأبويه اال سعد بن مالك فإني سمعته يقول له يوم أحد ارم سعد فداك أبي 

 الشيخين وأمي  إسناده صحيح على شرط 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا وكيع ثنا األعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي هللا  - 1018
عنه قال  بعث النبي صلى هللا عليه و سلم سرية وأمر عليھم رجال من األنصار وأمرھم ان يسمعوا له ويطيعوا قال فأغضبوه 

فجمعوا حطبا ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا له نارا فقال ألم يأمركم رسول هللا صلى هللا عليه و في شيء فقال اجمعوا لي حطبا 
سلم ان تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوھا قال فنظر بعضھم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول هللا صلى هللا 

لنار قال فلما قدموا على النبي صلى هللا عليه و سلم ذكروا ذلك عليه و سلم من أجل النار فكانوا كذلك إذ سكن غضبة وطفئت ا
 له فقال لو دخلوھا ما خرجوا منھا إنما الطاعة في المعروف  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان وعبد الرزاق أنبأنا سفيان عن عاصم يعنى بن كليب عن أبي  - 1019
دة عن علي رضي هللا عنه قال  نھاني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن أجعل الخاتم في ھذه أو في ھذه قال عبد الرزاق بر

إلصبعيه السبابة والوسطى  إسناده قوي وھو على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب فمن رجال 
 مسلم 
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عبد الرحمن عن سفيان عن أبى ھاشم القاسم بن كثير عن قيس الخارفي قال سمعت عليا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا  -  1020
رضي هللا عنه يقول  سبق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي هللا عنه ثم خبطتنا أو أصابتنا 

 نة أراد ان يتواضع بذلك  إسناده حسن فتنة فما شاء هللا جل جالله قال أبو عبد الرحمن قال أبي قوله ثم خبطتنا فت

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عن سلمة بن كھيل عن حجية بن عدي   - 1021
أن رجال سأل عليا رضي هللا عنه عن البقرة فقال عن سبعة قال القرن قال ال يضرك قال فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك قال 
وأمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان نستشرف العين واألذن  إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير حجية بن 

 عدي فمن رجال أصحاب السنن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كھيل قال سمعت حجية بن عدى قال سمعت علي  -  1022
 ي هللا عنه  وسأله رجل فذكر الحديث  إسناده حسن بن أبي طالب رض

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مھدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي  -  1023
ليه و سلم رضي هللا عنه قال  ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا اال نائم اال رسول هللا صلى هللا ع

تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب فمن رجال أصحاب 
 السنن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن على رضي هللا عنه قال   - 1024
جد في نفسي إال الخمر فإنه لو مات لوديته ألن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لم يسنه  ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأ

 إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن على رضي هللا عنه  ان رسول  -  1025
 ثالثا  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حية بن قيس الوادعي وھو ثقة  هللا صلى هللا عليه و سلم كان يتوضأ

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن زائدة بن قدامة عن أبي حصين األسدي وبن أبي بكير ثنا زائدة أنبأنا  - 1026
رجال مذاء وكانت تحتى أبنه رسول هللا صلى هللا  أبو حصين األسدي عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي هللا عنه قال  كنت

 عليه و سلم فأمرت رجال فسأله فقال توضأ واغسله  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حدثنا عبد هللا ثنا محمد بن جعفر الوركاني أنبأنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال  صلينا الغداة فأتيناه  - 1027
ء فأتى بركوة فيھا ماء وطست قال فافرغ الركوة على يده اليمنى فغسل يديه ثالثا وتمضمض ثالثا فجلسنا إليه فدعا بوضو

واستنثر ثالثا بكف كف ثم غسل وجھه ثالثا وذراعيه ثالثا ثالثا ثم وضع يده في الركوة فمسح بھا رأسه بكفيه جميعا مرة 
  عليه و سلم فاعلموه  صحيح لغيره واحدة ثم غسل رجليه ثالثا ثالثا ثم قال ھذا وضوء نبيكم صلى هللا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا زائدة عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن على رضي هللا  -  1028
عنه قال  كنت رجال مذاء فسألت النبي صلى هللا عليه و سلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ 

ء فاغتسل فذكرته لسفيان فقال قد سمعته من ركين  إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير حصين بن قبيصة فقد الما
 روى له أصحاب السنن غير الترمذي 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا معاوية وبن أبي بكير قاال ثنا زائدة ثنا الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري  فذكر مثله  -  1029
 قاال فضخ الماء وحدثنا بن أبي بكير ثنا زائدة وقال فضخ الماء أيضا  إسناده صحيح و
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حدثنا عبد هللا حدثني وھب بن بقية أنبأنا خالد عن عطاء يعنى بن السائب عن عبد خير عن على رضي هللا عنه قال   - 1030
خيرھا بعد أبي بكر عمر رضي هللا عنه ثم يجعل هللا أال أخبركم بخير ھذه األمة بعد نبيھا صلى هللا عليه و سلم أبو بكر ثم 

 الخير حيث أحب  صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبو بحر عبد الواحد البصري ثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال قال علي  - 1031
سلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي هللا عنه لما فرغ من أھل البصرة  إن خير ھذه األمة بعد نبيھا صلى هللا عليه و 

 وأحدثنا أحداثا يصنع هللا فيھا ما شاء  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني وھب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد بن عبد هللا عن حصين عن المسيب بن عبد خير عن أبيه قال  - 1032
ه و سلم أبو بكر وعمر وأنا قد أحدثنا بعد أحداثا يقضى هللا قام علي رضي هللا عنه فقال  خير ھذه األمة بعد نبيھا صلى هللا علي

 فيھا ما شاء  إسناده صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ھانئ بن ھانئ عن على رضي هللا عنه قال   -  1033
رحبا بالطيب المطيب  رجاله ثقات رجال الشيخين غير جاء عمار يستأذن على النبي صلى هللا عليه و سلم فقال ائذنوا له م

 " مستور " ونقل كلمات األئمة فيه وقول الحافظ في التقريب ... . ھانئ بن ھانئ روى له أصحاب السنن 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي حدان حدثني من سمع عليا  - 1034
  عنه يقول  سمى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الحرب خدعة  حسن لغيره وھذا إسناد ضعيف رضي هللا

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن ھشام أخبرني أبى ان عليا رضي هللا عنه قال للمقداد  سل رسول هللا  - 1035
ستحي منه ألن ابنته عندي فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم صلى هللا عليه و سلم عن الرجل يدنو من المرأة فيمذي فإني أ

 يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ  صحيح 

حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن األعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن على  - 1036
هللا صلى هللا عليه و سلم يقول شغلونا عن  رضي هللا عنه قال  شغلونا يوم األحزاب عن صالة العصر حتى سمعت رسول

صالة الوسطى صالة العصر مأل هللا قبورھم وبيوتھم أو أجوافھم نارا  إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
 الشيخين غير شتير بن شكل فمن رجال مسلم 

راھيم التيمي عن أبيه عن علي رضي هللا حدثنا عبد هللا حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن األعمش عن إب -  1037
عنه قال  ما عندنا شيء اال كتاب هللا تعالى وھذه الصحيفة عن النبي صلى هللا عليه و سلم المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور 

ة المسلمين من أحدث فيھا حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل منه عدل وال صرف وقال ذم
واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنه هللا والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل منه صرف وال عدل ومن تولى قوما بغير أذن مواليه 

  .فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال  إسناده صحيح على شرط الشيخين 

 على عن الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن األعمش عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1038
 حمزة ابنة قلت قال شيء وعندك قال إلينا تزوج ان وتدعنا قريش في تنوق أراك مالي هللا رسول يا  قلت قال عنه هللا رضي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الرضاعة من أخي ابنة انھا قال

 السلمي الرحمن عبد أبي عن البختري أبي عن مرة بن عمرو عن شعبة ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1039
  واتقاه وأھداه أھيأه سلم و عليه هللا صلى هللا برسول فظنوا حديثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثتكم إذا  علي قال قال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده
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 أال  قال انه علي عن خير عبد عن ثابت أبي بن حبيب عن وشعبة سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1040
  صحيح إسناده  عمر ثم بكر أبو سلم و عليه هللا صلى نبيھا بعد األمة ھذه بخير انبئكم

 أنت إنما{  قوله في  علي عن خير عبد عن يالسد عن زياد بن مطلب ثنا شيبة أبي بن عثمان حدثني هللا عبد حدثنا - 1041
  نكارة متنه وفي ضعيف إسناده  ھاشم بنى من رجل والھاد المنذر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال}  ھاد قوم ولكل منذر

 لما  قال علي عن مضرب بن حارثة عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1042
 المشركين إلى أقرب أحد يكن لم أو كان ما الناس أشد من وكان سلم و عليه هللا صلى هللا برسول اتقينا بدر يوم البأس حضر
  ثقة وھو السنن أصحاب رجال فمن مضرب بن حارثة غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  منه

 أخبرني عيسى بن يعنى إسحاق وحدثنا نافع عن مالك عن منالرح عبد على قرأت قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1043
 و عليه هللا صلى هللا رسول ان  طالب أبي بن علي عن أبيه عن إسحاق قال حنين بن هللا عبد بن إبراھيم عن نافع عن مالك
 صحيح عيسى بن إسحاق حديث إسناد  الركوع في القرآن قراءة وعن الذھب تختم وعن والمعصفر القسي لبس عن نھى سلم
  انقطاع ففيه مھدي بن الرحمن عبد حديث إسناد أما مسلم شرط على

 جده عن حنين بن فالن بن إبراھيم عن نافع عن أيوب أنبأنا إسماعيل ثنا قاال خيثمة وأبو أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1044
 في القراءة وعن الذھب خاتم وعن القسي وعن المعصفر لبس عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھاني  على قال قال حنين

 وذكر صحيح  حنين جده عن رجع إسماعيل ان حدثت حديثه في خيثمة أبو قال راكع وأنا أقرأ أن قال أو أيوب قال الركوع
  محفوظ غير فيه حنين

 عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن عقبة بن الحكم عن رجل عن سعيد عن الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1045
 هللا صلى للنبي ذلك فذكرت بينھما ففرقت فبعتھما أخوين غالمين أبيع ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني  قال انه علي
  لغيره حسن  بينھما تفرق وال جميعا اال تبعھما وال فارتجعھما أدركھما فقال سلم و عليه

 عنه هللا رضي عليا رأيت  قال حية أبي عن إسحاق أبي عن األحوص أبو ثنا زارالب ھشام بن خلف ثنا هللا عبد حدثنا - 1046
 قدميه وغسل برأسه ومسح ثالثا وذراعيه ثالثا وجھه وغسل ثالثا استنشق ثم ثالثا مضمض ثم أنقاھما حتى كفيه فغسل يتوضأ
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طھور كان كيف أريكم أن أحببت قال ثم قائم وھو فشرب ظھوره فضل وأخذ الكعبين إلى

  السنن أصحاب رجال فمن حية أبي غير الصحيح رجال ثقات رجاله حسن إسناده

 حديث مثل  على عن خير عبد وذكر قال إسحاق أبي عن األحوص أبو ثنا البزار ھشام بن خلف ثنا هللا عبد حدثنا - 1047
 رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  فشرب طھوره فضل من بكفيه ذأخ طھوره من فرغ إذا كان قال خير عبد ان ال حية أبي

  السنن أصحاب رجال فمن خير عبد غير الصحيح

 بن جرى عن قتادة عن فأخبرنا به يضحى ھل األعضب عن سعيد سئل قال الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1048
 القرن بأعضب يضحى أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  يقول عنه هللا رضي عليا سمع انه قومه من رجل كليب
  حسن إسناده  ذلك من فأكثر النصف العضب فقال المسيب بن لسعيد ذلك فذكرت قتادة قال واألذن

 هللا صلى هللا رسول نھاني  قال على عن ھبيرة عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1049
  حسن إسناده  والمياثر القسي لبس وعن بالذھب التختم عن لمس و عليه

 الوادعي حية أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل أنبأنا الرزاق وعبد إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1050
 ثالثا واستنشق ضمضوم ثالثا كفيه فغسل فتوضأ بماء ودعا الرحبة في بال عليا رأيت  قال حية أبي عن الرزاق عبد قال
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 اني قال ثم وضوئه فضل من فشرب قام ثم ثالثا ثالثا قدميه وغسل برأسه ومسح ثالثا ثالثا ذراعيه وغسل ثالثا وجھه وغسل
  حسن إسناده  أريكموه ان فأردت فعلت رأيتموني كالذي فعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت

 عن معشر أبي عن دينار بن الحجاج حدثني خراش بن شھاب ثنا موسى بن حكمال صالح أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1051
 عليه وأثنى هللا فحمد المنبر ھذا على عنه هللا رضي علي خطبنا وقال المنبر ھذا قيس بن علقمة ضرب قال النخعي إبراھيم
 ثم عنھما هللا رضي عمر ثم بكر أبو لمس و عليه هللا صلى هللا رسول بعد كان الناس خير إن  وقال يذكر أن هللا شاء ما وذكر
  قوي إسناده  فيھا هللا يقضى أحداثا بعدھما أحدثنا

 خير عبد بن المسيب عن خباب بن يونس أخبرني خراش بن شھاب ثنا موسى بن الحكم صالح أبو ثنا هللا عبد حدثنا -  1052
 إسناده  عنھما هللا رضي عمر ثم بكر أبو نبيھا بعد األمة ھذه خير إن  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت قال خير عبد عن

  926 برقم تقدم المسيب ابن عن آخر طريق من األثر ھذا صح لكن ضعيف

 عن والمسعودي علي عن األنصاري عمران بن هللا عبد عن يحيى بن مجمع ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1053
 ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عنه هللا رضي علي عن رجبي بن نافع عن ھرمز بن هللا عبد بن عثمان

 مشى إذا المسربة طويل حمرة وجھه مشربا الكراديس ضخم والقدمين الكفين شثن واللحية الرأس ضخم بالطويل وال بالقصير
 من ينحط كأنما وقال المسربة النضر أبو وقال سلم و عليه هللا صلى مثله بعده وال قبله أر لم صخر من يتقلع كأنما تكفأ تكفأ

  لغيره حسن  المسربة يزيد وقال المسربة قطن أبو وقال صبب

 عبد بن حصين عن دينار بن الحجاج ثنا خراش بن شھاب ثنا موسى بن الحكم صالح أبو حدثنا هللا عبد حدثنا -  1054
 الحديث فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد الناس أفضل عنه هللا رضي عليا ان أرى كنت  قال جحيفة أبي عن الرحمن
 أفال قال منك أفضل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد المسلمين من أحدا ان أرى أكن لم انى المؤمنين أمير يا وهللا ال قلت

 بخير أخبرك أفال فقال عنه هللا رضي بكر أبو فقال بلى قلت قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد كان الناس بأفضل أحدثك
  قوي إسناده  عنه هللا رضي عمر قال بلى قلت بكر وأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعد كان الناس

 يقول سمعته قال خير عبد عن سلع بن الملك عبد أخبرنا الفزاري مروان ثنا يونس بن سريج حدثني هللا عبد حدثنا - 1055
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قبض  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فذكر رالمنب على عنه هللا رضي على قام

 هللا رضي عمر أستخلف ثم ذلك على جل و عز هللا قبضه حتى بسيرته وسار بعمله فعمل عنه هللا رضي بكر أبو واستخلف
  حسن دهإسنا  ذلك على جل و عز هللا قبضه حتى بسيرتھما وسار بعملھما فعمل ذلك على عنه

 هللا رضي علي ردف كنت  قال ربيعة بن على عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1056
 إلى وإنا مقرنين له كنا وما ھذا لنا سخر الذي سبحان  الحمد قال استوى فلما هللا بسم قال الركاب في رجله وضع فلما عنه
 ثم أنت اال إله ال قال ثم ثالثا هللا سبحان قال ثم ثالثا أكبر وهللا ثالثا هللا حمد ثم ھاشم بنى مولى يدسع أبو وقال لمنقلبون ربنا
 كنت قال يضحكك ما قلت ضحك ثم أنت اال الذنوب يغفر ال انه لي فاغفر نفسي ظلمت انى سبحانك وكيع حديث إلى رجع
 تبارك هللا قال قال يضحكك ما هللا رسول يا قلت ضحك ثم فعلت يرأيتن كالذي ففعل سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ردفا

  لغيره حسن  غيري الذنوب يغفر ال انه يعلم لعبدي عجب وتعالى

  قال عنه هللا رضي على عن سلمة بن هللا عبد عن مرة بن عمرو عن شعبة عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1057
 عافني أو فاشفني متأخرا كان وإن فأرحني حضر قد أجلي كان ان اللھم أقول وأنا سلم و ليهع هللا صلى النبي فأتاني اشتكيت

 عافه أو اشفه اللھم قال ثم بيده فمسح قال عليه فأعدت قال قلت كيف سلم و عليه هللا صلى النبي فقال فصبرني بالء كان وان
  حسن إسناده  بعد ذاك وجعي اشتكيت فما قال

 هللا صلى النبي ان  عنه هللا رضي على عن ھبيرة عن إسحاق أبي عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1058
  حسن إسناده  العشر في أھله يوقظ كان سلم و عليه
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 هللا رضي عليا سمعت قال خير عبد عن سلع بن الملك عبد عن نمير بن ثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا هللا عبد حدثنا - 1059
 بكر أبو استخلف ثم السالم عليھم األنبياء من نبي عليه قبض ما خير على سلم و عليه هللا صلى نبيه هللا قبض  يقول عنه

  حسن إسناده  كذلك عنه هللا رضي وعمر نبيه وسنة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعمل فعمل عنه هللا رضي

 رضي عليا سمعت قال خير عبد عن إسحاق أبي عن مجاشع بن عمر ثنا زحمويه يحيى بن زكريا ثنا هللا عبد حدثنا - 1060
 فقال لسميته الثالث اسمى أن شئت ولو عنھم هللا رضي وعمر بكر أبو نبيھا بعد األمة ھذه خير  المنبر على يقول عنه هللا

  لغيره صحيح  أحروري فقال الشر في أفضل تقول انك يقولون انھم إسحاق ألبي رجل

 علي عن النعمان بن شريح عن إسحاق أبي عن صالح بن وعلى إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا - 1061
 مقابلة وال خرقاء وال بشرقاء نضحي وال واألذن العين نستشرف ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا  قال عنه هللا رضي
  حسن  مدابرة وال

  قال عنه هللا رضي على عن حبيش بن زر عن ثابت بن عدى عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1062
 وھو الشيخين شرط على صحيح إسناده  منافق اال يبغضك وال مؤمن اال يحبك ال انه سلم و عليه هللا صلى النبي إلى عھد
  731 مكرر

 حفروا باليمن قوما إن  الكناني حنش عن حرب نب سماك عن سلمة بن حماد ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1063
 ذلك في فتنازع أربعة فيھا كانوا حتى بآخر اآلخر تعلق ثم بآخر فتعلق رجل فيھا فوقع عليه الناس فتكاب فيھا فوقع ألسد زبية
 ان ءبقضا بينكم سأقضي ولكن أربعة في مائتين أتقتلون عنه هللا رضي علي لھم فقال لبعض بعضھم السالح أخذ حتى

 و عليه هللا صلى النبي فأتوا بقضائه يرضوا فلم الدية وللرابع الدية نصف وللثالث الدية ثلث وللثاني الدية ربع لألول رضيتموه
  ضعيف إسناده  فأجازه عنه هللا رضي على بقضاء فأخبر قال بقضاء بينكم سأقضي فقال سلم

 على لي قال قال الھياج أبي عن وائل أبي عن حبيب عن سفيان عن نالرحم وعبد وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1064
 ال ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عليه بعثني ما على أبعثك  الھياج ألبي قال عنه هللا رضي عليا ان الرحمن عبد وقال
  مسلم شرط على صحيح إسناده  طمسته إال تمثاال وال سويته إال مشرفا قبرا تدع

 على عن الرحمن عبد أبى عن عبيدة بن سعد عن زبيد عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد ثناحد - 1065
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  هللا معصية في لبشر طاعة ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي

 علي عن يحدث كليب بن جري سمعت قال قتادة عن شعبة ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1066
 العضب ما المسيب بن سعيد فسألت قال والقرن اإلذن عضب عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عنه هللا رضي
  حسن إسناده  ذلك فوق فما النصف فقال

 على عن الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن رمنصو عن زائدة بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1067
 مخصرة ومعه حوله وجلسنا فجلس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتانا الغرقد بقيع في جنازة مع كنا  قال عنه هللا رضي
 فقال سعيدة أو شقية كتبت قد اال والنار الجنة من مقعدھا كتب وقد اال منفوسة نفس من منكم ما فقال بصره رفع ثم بھا ينكت
 الشقوة أھل من كان ومن السعادة إلى فسيصير السعادة أھل من كان فمن العمل وندع كتابنا على نمكث أفال هللا رسول يا القوم

 لعمل ييسر فإنه الشقوة أھل من كان من أما ميسر فكل اعملوا بل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الشقوة إلى فسيصير
  للعسرى فسنيسره{  قوله إلى}  واتقى أعطى من فأما{  قرأ ثم السعادة لعمل ييسر فإنه السعادة أھل من نكا من واما الشقوة
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 على عن الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن منصور ثنا البكائي هللا عبد بن زياد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1068
  صحيح إسناده  معناه فذكر الغرقد بقيع في جنازة مع كنا  قال عنه هللا رضي
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 عبيدة بن سعد عن جابر عن الثوري سفيان عن ھشام بن معاوية ثنا الھمداني كريب أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1069
 حسن  به ويأمر اءعاشور يوم يصوم كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عنه هللا رضي على عن الرحمن عبد أبي عن
  ضعيف إسناد وھذا لغيره

 رضي على عن الرحمن عبد أبي عن األعلى عبد عن عوانة أبو ثنا البزار ھشام بن خلف وحدثناه قال هللا عبد حدثنا -  1070
 إسناده لغيره حسن  شعيرة طرفي بين عقدا القيامة يوم كلف عينيه على كذب من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا

  ضعيف

 وكيع بن وسفيان عمر بن هللا عبد الرحمن عبد أبو وثنا البصري غياث بن الواحد عبد بحر أبو حدثني هللا عبد حدثنا -  1071
 عنه هللا رضي على عن السلمي الرحمن عبد أبي عن حصين أبي عن عياش بن بكر أبو ثنا قالوا أيوب بن محمد بن أحمد وثنا
 منه فقال فسأله رجال فأمر عندي كانت ابنته ألن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أسأل ان فاستحييت اءمذ رجال كنت  قال انه

  صحيح إسناده  الوضوء

 علي عن الحنفية بن محمد عن عقيل بن محمد بن هللا عبد عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1072
 إسناده  التسليم وتحليلھا التكبير وتحريمھا الوضوء الصالة مفتاح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي
  حسن

 على عن األجدع بن وھب عن ھالل عن منصور عن وشعبة سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1073
 حسن إسناده  مرتفعة والشمس تصلوا ان اال العصر بعد تصلوا ال  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي
   األجدع بن وھب غير الصحيح رجال ثقات رجاله

 ثنا قالوا يونس بن وسريج معمر أبو إسماعيل وثنا بكار بن محمد وثنا زحمويه يحيى بن زكريا ثنا هللا عبد حدثنا - 1074
 عبد أبي عن السدي سمعت قال حديثه في زحمويه وقال السدي أخبرني قال قريش مولى معمر أبو قال األصم زيد بن الحسن
 قد الشيخ عمك ان فقلت سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت طالب أبو توفى لما  قال عنه هللا رضي على عن السلمي الرحمن
 تأتيني حتى شيئا تحدث وال فاغتسل اذھب فقال أتيته ثم فواريته تأتيني حتى شيئا أمره من تحدث وال فواره اذھب قال مات

 رضي علي وكان السدي قال حديثه في بكار بن وقال وسودھا النعم حمر بھن يسرني ما بدعوات لي فدعا أتيته ثم فاغتسلت
  ضعيف إسناده  اغتسل ميتا غسل إذا عنه هللا

 رضي على عن منالرح عبد أبي عن األعلى عبد عن عوانة أبو ثنا النرسي حماد بن األعلى عبد ثنا هللا عبد حدثنا -  1075
 إسناد وھذا لغيره صحيح  النار من مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا

  متواتر ومتنه الثعلبي األعلى عبد لضعف ضعيف

 هللا رضي على عن اصمع عن إسحاق أبي عن سفيان أخبرنا يوسف بن إسحاق حدثناه قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1076
 بمكة أدري فما سفيان قال مرتفعة والشمس تصلوا ان اال العصر بعد تصلوا ال  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه
  السنن أصحاب له روى فقد السلولي ضمرة بن عاصم غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  بغيرھا أو يعنى

 أھدى دومة أكيدر ان  عنه هللا رضي على عن صالح أبي عون أبي عن مسعر ثنا وكيع ثنا أبي دثنيح هللا عبد حدثنا -  1077
  مسلم شرط على صحيح إسناده  النسوة بين خمرا شققه وقال فأعطانيه قال حرير ثوب أو حلة سلم و عليه هللا صلى للنبي

 هللا رضي عليا سمعت قال سبع بن هللا عبد عن الجعد أبي نب سالم عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1078
 بي تقتلون تا إذا قال عترته نبير به فأخبرنا المؤمنين أمير يا قالوا األشقى بي ينتظر فما ھذا من ھذه لتخضبن  يقول عنه
 إذا لربك تقول فما قالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليه ترككم ما إلى أترككم ولكن ال قال علينا فاستخلف قالوا قاتلي غير
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 شئت وإن أصلحتھم شئت فإن فيھم وأنت إليك قبضتني ثم لك بدا ما فيھم تركتني اللھم أقول قال لقيته إذا مرة وكيع وقال أتيته
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  أفسدتھم

 كنا  قال عنه هللا رضي على عن ھانئ بن انئھ عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1079
 الشيخين رجال ثقات رجاله  المطيب بالطيب مرحبا له ائذنوا فقال فاستأذن عمار فجاءه سلم و عليه هللا صلى النبي عند جلوسا
 "  مستور"  التقريب في الحافظ وقول فيه األئمة كلمات ونقل... .  السنن أصحاب له روى ھانئ بن ھانئ غير

 علي عن البختري أبي عن مرة بن عمرو عن األعمش عن نمير بن هللا عبد ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا هللا عبد حدثنا -  1080
 أھدى ھو والذي أھيأ ھو الذي به فظنوا حديثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثتم إذا  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن

  مرسل أنه إال الشيخين رجال ثقات رجاله لغيره صحيح  اتقى ھو والذي

 السلمي الرحمن عبد أبي عن البختري أبي عن مرة بن عمرو عن األعمش عن جرير ثنا عثمان ثنا هللا عبد حدثنا - 1081
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مثله  عنه هللا رضي علي عن

 الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن األعمش عن عياش بن بكر أبو ثنا أيوب بن محمد بن أحمد ثنا هللا عبد حدثنا -  1082
 والذي أھدى ھو الذي به فظنوا بحديث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثتم إذا  قال انه عنه هللا رضي علي عن السلمي

  حسن إسناده  أھيأ ھو والذي اتقى ھو

 عبد بن حصين عن فضيل بن محمد ثنا قاال نمير بن هللا بدع بن ومحمد شيبة أبي بن بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1083
 عليه هللا صلى هللا رسول بعثني  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت قال السلمي الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن الرحمن

 نمير بن وقال خاخ شيبة أبي بن قال كذا خاخ روضة تأتوا حتى انطلقوا فقال فارس وكلنا العوام بن والزبير مرثد وأبا سلم و
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  خاخ روضة قال مثله حصين عن خالد ثنا عفان وحدثناه

 هللا رضي على قال قال سعيد بن عمير عن حصين أبي عن وسفيان مسعر حدثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1084
 رسول ان وذلك سفيان وزاد وديته مات فلو الخمر صاحب اال منه نفسي في فأجد فيموت حدا رجل على ألقيم كنت ما  عنه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يسنه لم قبل سلم و عليه هللا صلى هللا

 عن الخليل أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا قال الرحمن عبد وثنا ح سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1085
 استغفر قد أليس فقال مشركان وھما ألبويك تستغفر فقلت مشركان وھما ألبويه يستغفر رجال سمعت  لقا عنه هللا رضي على

 يستغفروا أن آمنوا والذين للنبي كان ما{  فنزلت سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت قال مشرك وھو ألبيه إبراھيم
 إسناده  إياه وعدھا موعدة عن إال ألبيه إبراھيم استغفار كان اوم{  هللا فأنزل الرحمن عبد قال اآليتين آخر إلى}  للمشركين

  حسن

 غفلة بن سويد عن خيثمة عن األعمش عن سفيان عن الرحمن وعبد األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1086
 أكذب من إلى أحب السماء من رأخ فالن حديثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثتكم إذا  عنه هللا رضي على قال قال
 الزمان آخر في قوم يخرج يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت خدعة الحرب فإن وبينكم بيني فيما حدثتكم وإذا عليه

 عبد قال حناجرھم يجاوز ال القرآن يقرؤون البرية خير قول من يقولون األحالم أسفاه الرحمن عبد وقال سفھاء األسنان أحداث
 أجرا قتلھم في فإن فاقتلوھم لقيتموھم فإذا الرمية من السھم يمرق كما الدين من يمرقون حناجرھم إيمانھم يجاوز ال رحمنال

 صحيح إسناده  القيامة يوم قتلھم ان أجر قتلھم فإن فاقتلھم لقيتھم فإذا الرحمن عبد قال القيامة يوم جل و عز هللا عند قتلھم لمن
  الشيخين شرط على
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 عن الرحمن عبد أبي عن األعلى عبد عن إسرائيل عن بكير أبي بن يحيى ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا هللا عبد حدثنا - 1087
 مطرنا تقولون قال}  تكذبون أنكم{  شكركم قال}  رزقكم وتجعلون{   قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي على
  الثعلبي األعلى عبد لضعف فضعي إسناد وھذا لغيره حسن  وكذا كذا بنوء

 رضي على عن الرحمن عبد أبي عن األعلى عبد عن سفيان ثنا قبيصة ثنا إسماعيل بن إسحاق حدثني هللا عبد حدثنا - 1088
 عبد لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  القيامة يوم شعيرة عقد كلف حلمه في كذب من  قال رفعه أراه قال عنه هللا

  الثعلبي األعلى

 السلمي الرحمن عبد أبي عن األعلى عبد عن عوانة أبو ثنا الباھلي المقرئ الحسن بن إبراھيم حدثني هللا عبد حدثنا -  1089
 لغيره حسن  النار من مقعده فليتبوأ متعمدا الرؤيا في كذب من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي على عن

  علبيالث عبداألعلى لضعف ضعيف وإسناده

 عن السلمي الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد حدثني حصين ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1090
 تبلغوا حتى انطلقوا فقال فارس وكلنا مرثد وأبا والزبير سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني  قال عنه هللا رضي على

  بطوله الحديث وذكر المشركين إلى بلتعة أبي بن حاطب من صحيفة معھا امرأة فيھا إنف عوانة أبو قال كذا خاخ روضة
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 "  خاخ روضة"  والصحيح هللا رحمه عوانة أبو من وھم"  حاج وضة ر"  قوله* 

 النبي قضى  قال عنه هللا رضي على عن الحرث عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1091
 يتوارثون االم بنى أعيان وان}  دين أو بھا يوصى وصية بعد من{  تقرؤون وأنتم الوصية قبل بالدين سلم و عليه هللا صلى
  ضعيف إسناده  العالت بنى دون

 أبي عن البختري أبي عن مرة بن عمرو عن األعمش عن جرير ثنا حرب بن زھير خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1092
 ھو والذي أھيأ ھو الذي به فظنوا حديثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثتم إذا  علي قال قال السلمي الرحمن عبد
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  اتقى ھو والذي أھدى

 طالب أبو مات لما  قال على عن عبك بن ناجية عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1093
 قال تأتيني حتى شيئا تحدث وال فواره انطلق فقال مات قد الضال الشيخ عمك ان فقلت سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت

  ضعيف إسناده  شيء من عرض ما بھن لي ان أحب ما بدعوات لي دعا ثم فاغتسلت فأمرني فواريته فانطلقت

 هللا رسول قام  قال على عن الحكم بن مسعود عن المنكدر بن محمد عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي دثنيح هللا عبد حدثنا - 1094
 مسعود غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  فجلسنا جلس ثم فقمنا للجنازة سلم و عليه هللا صلى
  مسلم رجال فمن الحكم بن

 عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن زبيد عن سفيان عن مھدي بن ثنا القواريري عمر بن هللا عبيد ثنا هللا عبد حدثنا -  1095
 على صحيح إسناده  جل و عز هللا معصية في لمخلوق طاعة ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن على عن السلمي الرحمن
  الشيخين شرط

 هللا رسول يا  قلت على قال قال المسيب بن سعيد عن زيد نب على عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1096
 من حرم هللا ان الرضاعة من أخي ابنة انھا علمت أما قال حمزة ابنة قلت ھي ومن قال قريش في فتاه أجمل على أدلك أال

  لغيره صحيح  النسب من حرم ما الرضاعة
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 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال على عن الحرث عن إسحاق أبي عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1097
 وھذا لغيره صحيح  درھما درھما أربعين كل من العشور ربع ھاتوا ولكن والرقيق الخيل صدقة عن لكم عفوت قد  سلم و

  ضعيف إسناد

 حنين بن هللا عبد سمعت قال يعوك قال زيد بن أسامة ثنا قاال عمرو بن وعثمان وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1098
 عن نھاكم أقول وال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھاني  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت حنين بن هللا عبد عن عثمان وقال

  حسن إسناده  بالذھب والتختم المعصفر

 على عن الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن دسع عن األعمش ثنا أبي ثنا نمير بن هللا عبد بن محمد حدثني هللا عبد حدثنا -  1099
 إسناده  الرضاعة من أخي ابنة ھي قال حمزة ابنة قلت شيء عندك قال وتدعنا قريش في تنوق أراك لي ما هللا رسول يا  قلت

  الشيخين شرط على صحيح

 صلى النبي ان  على عن ىليل أبي بن عن مجاھد عن المكي سليمان بن سيف ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1100
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وجاللھا وجلودھا بلحومھا أتصدق أن أمرني البدن نحر لما سلم و عليه هللا

 أبي بن عن مجاھد عن الكريم عبد عن سفيان عن الرحمن وعبد سفيان زاد قال وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1101
 على صحيح إسناده  شيئا جزارتھا على ومنھا الجازر أعطى ال ان سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس أمرني  قال على عن ليلى
  الشيخين شرط

 رسول نھاني  قال على عن ھبيرة عن إسحاق أبي عن األحوص أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1102
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  الجعة وعن القسي وعن ةالميثر وعن الذھب خاتم عن سلم و عليه هللا صلى هللا

  يريم بن ھبيرة

 رسول كان  قال على عن ھبيرة عن إسحاق أبي عن عياش بن بكر أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1103
  حسن إسناده  النساء اعتزل قال المئزر رفع ما بكر يألب قيل المئزر ورفع أھله أيقظ العشر دخل إذا سلم و عليه هللا صلى هللا

 عن ھبيرة عن إسحاق أبي عن وإسرائيل وشعبة سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1104
  حسن إسناده  رمضان من األواخر العشر في أھله يوقظ كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  على

 عن إسحاق أبي عن عياش بن بكر أبو ثنا قاال وكيع بن وسفيان أمية بنى مولى الصفار يوسف حدثني هللا عبد ثناحد - 1105
 بن قال نساءه وأيقظ المئزر شد األواخر العشر دخل إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال على عن يريم بن ھبيرة
  حسن إسناده  المئزر رفع وكيع

 عن الھمداني إسحاق أبي عن مليح بن الجراح وكيع أبو ثنا ھاشم بنى مولى بكار بن محمد حدثني هللا دعب حدثنا - 1106
 إسناده  فصاعدا واألذن العين نستشرف ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر  قال طالب أبي بن علي عن يريم بن ھبيرة
  حسن

  قال عنه هللا رضي على عن الخارفي قيس عن كثير بن ھاشم أبي عن نسفيا عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1107
  حسن إسناده  هللا شاء ما فھو فتنة خبطتنا ثم عمر وثلث بكر أبو وصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سبق

  قال عنه هللا رضي على عن الجعد أبي بن سالم عن الثقفي عثمان عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1108
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  فرس على حمارا ننزي ان سلم و عليه هللا صلى النبي نھانا
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 قال قال عنه هللا رضي على عن جعفر بن هللا عبد عن أبيه عن عروة بن ھشام ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1109
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عمران بنت مريم نسائھا وخير خديجة انسائھ خير  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا رضي على عن السلمي الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1110
 فقال رأسه رفع ثم األرض في فنكت قال الغرقد ببقيع قال أراه جنازة في سلم و عليه هللا صلى النبي مع جلوسا كنا  قال عنه
 قرأ ثم ميسر فكل اعملوا ال قال نتكل أفال هللا رسول يا قلنا قال النار من ومقعده الجنة من مقعده كتب وقد اال أحد من منكم ما
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  للعسرى فسنيسره{  قوله إلى}  واتقى أعطى من فأما{ 

 عن يريم بن ھبيرة عن إسحاق أبي عن الھاللي الحسن بن الحميد عبد أخبرني سعيد بن سويد نيحدث هللا عبد حدثنا - 1111
 فال غلبتم فإن رمضان من األواخر العشر في القدر ليلة اطلبوا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عنه هللا رضي على
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  البواقي السبع على تغلبوا

 عنه هللا رضي على عن رجل عن حراش بن ربعي عن منصور عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1112
 بعد بالبعث ويؤمن بالحق بعثني هللا وان با يؤمن بأربع يؤمن حتى عبد يؤمن لن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  المبھم واسطة دون 758 رقم سبق وقد مبھم لرج فيه إسناده  وشره خيره بالقدر ويؤمن الموت

 رضي على عن ھبيرة عن إسحاق أبو أخبرني شعبة ثنا عباد بن يحيى حدثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا هللا عبد حدثنا -  1113
  حسن إسناده  الميثرة وعن القسي لبس وعن الذھب خاتم عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عنه هللا

 عن يريم بن ھبيرة عن إسحاق أبو حدثني عياش بن بكر أبو ثنا المثنى بن محمد موسى أبو حدثني هللا عبد حدثنا -  1114
  حسن إسناده  المئزر ويرفع األواخر العشر في أھله يوقظ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عنه هللا رضي على

 عن يريم بن ھبيرة عن إسحاق أبي عن وإسرائيل شعبة عن قتيبة بن سلم ثنا يونس بن سريج حدثني هللا عبد حدثنا - 1115
  حسن إسناده  العشر في أھله يوقظ كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عنه هللا رضي على

 ابنا فدعا على مع كنا  قال يريم بن ھبيرة عن إسحاق أبي عن شريك ثنا األودي حكيم بن علي حدثني هللا عبد حدثنا -  1116
  ضعيف إسناده  ذؤابة له عثمان له يقال له

 أبي كان قال ليلى أبي بن الرحمن عبد عن عمرو بن المنھال عن ليلى أبي بن عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1117
 هللا رسول ان  فقال فسأله سألته لو له فقيل الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف ثياب يلبس علي فكان علي مع يسمر
 الحر عنه اذھب اللھم وقال عيني في فتفل رمد انى هللا رسول يا فقلت خيبر يوم أرمد وأنا إلى بعث سلم و عليه هللا صلى
 لھا فتشرف قال بفرار ليس ورسوله هللا ويحب ورسوله هللا يحبه رجال ألبعثن وقال قال بعد بردا وال حرا وجدت فما والبرد
  ضعيف إسناده  عنه هللا رضي عليا فبعث قال الناس

 إسحاق أبي عن شريك أنبأنا األودي حكيم بن على وثنا شريك ثنا السري بن ھناد السري أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1118
 أال حديثه في ھناد وقال نساؤكم يخرج ان تغارون أما  حديثة في حكيم بن على قال عنه هللا رضي على عن ھبيرة عن

  ضعيف إسناده  العلوج يزاحمن األسواق في يخرجن نساءكم ان بلغني فإنه رونتغا أو تستحيون

 بن شريح عن يحدث مخيمرة بن القاسم سمعت قال الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1119
 مع يغزو كان فإنه عنه هللا يرض عليا ذلك عن سل فقالت الخفين على المسح عن عنھا هللا رضي عائشة سأل  أنه ھانئ
 كان انه فقال يرفعه كان لمحمد قيل وليله يوم وللمقيم ولياليھن أيام ثالثة للمسافر فقال فسأله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مسلم شرط على صحيح إسناده  يھابه كان ولكنه مرفوع انه يرى
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 آكل سلم و عليه هللا صلى محمد لعن  قال الشعبي عن عون بن عن عدى أبي بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1120
 الصدقة ومانع له والمحلل والحال نعم قال داء من اال قلت عون بن قال والمتوشمة والواشمة وشاھده وكاتبه وموكله الربا
  فضعي إسناده  الھمداني األعور الحرث قال حدثك من فقلت لعن يقل ولم النوح عن ينھى وكان وقال

 لفظ وھذا سلمة بن حماد ثنا قاال الواسطي عمران بن أبان بن ومحمد الناجي الحجاج بن إبراھيم ثنا هللا عبد حدثنا - 1121
 من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضي على عن زاذان عن السائب بن عطاء عن أبان بن محمد
 إسناده  ترون كما شعرى عاديت ثم فمن على قال النار من وكذا كذا به فعل الماء يصبھا لم جنابة من شعرة موضع ترك

  ضعيف مرفوعا

 حدثه عمن عمير أبا يا عمن له قلت شريك قال عمير بن عن شريك ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1122
 شثن حمرة مشربا الھامة ضخم سلم و عليه هللا صلى نبيال كان  قال عنه هللا رضي على عن أبيه عن جبير بن نافع عن قال

 قبله أر لم طويل وال قصير ال المشية في يتكفأ صبب في يمشى الكراديس ضخم المسربة طويل اللحية ضخم والقدمين الكفين
  لغيره حسن  سلم و عليه هللا صلى بعده وال مثله

 هللا رضي على عن سلمة بن هللا عبد عن مرة بن عمرو عن ليلى أبي بن ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1123
  لغيره حسن  جنبا يكن لم ما القرآن يقرئنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عنه

 كنت  قال موسى أبي بن بردة أبي عن الجرمي كليب بن عاصم أخبرنا عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1124
 رسول لي قال عنه هللا رضي علي قال ثم قال الناس أمور من بأمور موسى أبا أمر ثم فسلم علينا فقام على فجاء أبي مع الساج
 السھم تسديدك بذلك تعني وأنت السداد هللا وأسأل الطريق ھداية بذلك تعني وأنت الھدى هللا سل سلم و عليه هللا صلى هللا

 أيتھما في أدري فما قائما فكان قال والوسطى السبابة ھذه أو ھذه في خاتمي أجعل ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ونھاني
 كان شيء قال الميثرة شيء وأي المؤمنين أمير يا له قلنا القسية وعن الميثرة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ونھاني قال

 أبو قال قال األترج أمثال فيھا مضلعة الشام قبل من تأتينا ثياب لقا القسية وما قلنا قال رحالھن على لبعولتھن النساء يصنعه
  قوي إسناده  ھي أنھا عرفت ألسبني رأيت فلما بردة

  قاال وزاذان ميسرة عن السائب بن عطاء عن هللا عبد بن خالد ثنا الواسطي بقية بن وھب حدثني هللا عبد حدثنا - 1125
 اشرب وان قائما يشرب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فقد قائما أشرب ان قال ثم قائما عنه هللا رضي علي شرب
  لغيره حسن  جالسا يشرب هللا رسول رأيت فقد جالسا

 الحكم عن قيس بن عمرو عن سفيان أخبرنا الرزاق وعبد سفيان ثنا يوسف بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1126
 ثالثة للمسافر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جعل  قال عنه هللا رضي على عن ھانئ بن شريح عن مخيمرة بن القاسم عن
  مسلم شرط على صحيح إسناده  وليلة يوما وللمقيم ولياليھن أيام

 أبيه عن جحيفة أبي بن عون عن شعبة ثنا قاال جعفر بن ومحمد مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1127
 إلى أحب األرض إلى السماء من أقع فألن حديثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثتكم إذا  عنه هللا رضي على قال قال
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  خدعة الحرب ولكن يقل لم ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على أقول ان من

 طالب أبي بن علي ان زاذان عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد ثنا الحجاج بن إبراھيم حدثني هللا عبد حدثنا -  1128
 هللا صلى هللا رسول رأيت فقد قائما أشرب ان تنظرون ما  عنه هللا رضي على فقال عليه ذلك فأنكروا الناس فنظر قائما شرب
  حسن إسناده  قاعدا يشرب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فقد قاعدا أشرب وان قائما يشرب سلم و عليه
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 على عن جميلة أبي عن األعلى عبد عن ورقاء أخبرني داود أبو ثنا على بن عمرو حفص أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1129
 لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  أجره الحجام وأعطى احتجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عنه هللا رضي

  الثعلبي عبداألعلى

 قال داود أبو ثنا زياد أبي بن هللا عبد وحدثني الرحمن عبد أبو قال القاسم بن ھاشم ثنا خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1130
  أجره الحجام فأعطيت وأمرني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول احتجم  قال على عن جميلة أبي عن األعلى عبد عن ورقاء ثنا

  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن

 هللا رضي على عن زاذان عن عثمان بن محمد عن فضيل بن محمد ثنا شيبة أبي بن عثمان حدثني هللا عبد حدثنا - 1131
 ھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الجاھلية في لھا ماتا ولدين عن سلم و عليه هللا صلى النبي خديجة سألت  قال عنه
 قال الجنة في قال منك فولدي هللا رسول يا قالت ألبغضتھما مكانھما رأيت لو قال اوجھھ في الكراھية رأى فلما قال النار في
 هللا رسول قرأ ثم النار في وأوالدھم المشركين وان الجنة في وأوالدھم المؤمنين ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم

 قال عثمان بن محمد لجھالة ضعيف إسناده  ذرياتھم بھم ألحقنا بإيمان ذريتھم واتبعتھم آمنوا والذين{  سلم و عليه هللا صلى
 الجوزي ابن وقال اإلسناد بھذا الحديث ھذا ساق ثم منكر خبر وله أماكن في عنه فتشت ھو من يدرى ال الميزان في الذھبي

  حديث األطفال تعذيب في يصح وال حديثه يقبل ال عثمان بن محمد إسناده في:  - العمال كنز في كما - المسانيد جامع في

 النبي ان  على عن الجزار بن يحيى عن الحكم عن شعبة عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1132
 غابت حتى الوسطى الصالة عن شغلونا فقال الخندق فرض من فرضه على الخندق يوم قاعدا كان سلم و عليه هللا صلى
 فمن الجزار بن يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  رانا وبيوتھم بطونھم هللا مأل الشمس
  ثقة وھو مسلم رجال

 ما بعد على جلس  قال خير عبد ثنا علقمة بن خالد عن قدامة بن زائدة ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1133
 إليه ننظر جلوس ونحن خير عبد قال وطست ماء فيه بإناء الغالم فاتاه بطھور ائتني لغالمه قال ثم الرحبة في الفجر صلى
 فعله كفيه غسل ثم اليسرى يده على فافرغ اإلناء اليمنى بيده أخذ ثم كفيه غسل ثم اليسرى يده على فأكفأه اإلناء بيمينه فأخذ
 فمضمض اإلناء في اليمنى يده أدخل ثم مرات ثالث يغسلھا حتى اإلناء في يده يدخل ال ذلك كل خير عبد قال مرار ثالث

 اليمنى يده غسل ثم مرات ثالث وجھه فغسل اإلناء في اليمنى يده أدخل ثم مرات ثالث ذلك فعل اليسرى بيده ونثر واستنشق
 ثم الماء غمرھا حتى اإلناء في اليمنى يده أدخل ثم المرفق إلى مرات ثالث اليسرى يده غسل ثم المرفق إلى مرات ثالث
 قدمه على مرات ثالث اليمنى بيده صب ثم مره كلتيھما بيديه رأسه مسح ثم اليسرى بيده مسحھا ثم الماء من حملت بما رفعھا
 اليمنى يده أدخل ثم مرات ثالث اليسرى بيده غسلھا ثم اليسرى قدمه على اليمنى بيده صب ثم اليسرى بيده غسلھا ثم اليمنى
 و عليه هللا صلى هللا نبي طھور إلى ينظر ان أحب فمن سلم و عليه هللا صلى هللا نبي طھور ھذا قال ثم فشرب بكفه فغرف
  صحيح إسناده  طھوره فھذا سلم

  على عن السلماني عبيدة عن األعرج حسان أبي عن قتادة عن سعيد عن الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1134
 آبت حتى الوسطى صالة عن شغلونا كما نارا وقبورھم بيوتھم امأل للھما األحزاب يوم قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن

  مسلم شرط على صحيح إسناده  الشمس

 مرة جعت  عنه هللا رضي على قال قال مجاھد عن أيوب أنبأنا إبراھيم بن إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1135
 فقاطعتھا فأتيتھا بله تريد فظننتھا مدرا جمعت قد بامرأة أنا فإذا دينةالم عوالي في العمل أطلب فخرجت شديدا جوعا بالمدينة

 يديھا بين ھكذا بكفي فقلت أتيتھا ثم منه فأصبت الماء أتيت ثم يداي مجلت حتى ذنوبا عشر ستة فمددت تمرة على ذنوب كل
 إسناده  منھا معي فأكل فأخبرته سلم و عليه هللا صلى النبي فأتيت تمرة عشر ستة لي فعدت وجمعھما يديه إسماعيل وبسط
  عليا يسمع لم جبر بن مجاھد النقطاعه ضعيف
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 عن جناب أبي عن أبي ثنا وكيع بن سفيان وثنا قال هللا عبد وثنا وكيع ثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا -  1136
 كم فرغ حين للحجام قال ثم سلم و عليه هللا لىص هللا رسول احتجم  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت قال الطھوي جميلة أبي

  جناب أبي لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  صاعا فأعطيته وأمرني صاعا عنه فوضع صاعان قال خراجك

 بن يزيد ثنا خيثمة أبو وحدثني قال هللا عبد وحدثنا ح سفيان عن وكيع ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا هللا عبد حدثنا -  1137
 فجرت سلم و عليه هللا صلى للنبي خادما ان  عنه هللا رضي على عن جميلة أبي عن الثعلبي األعلى عبد عن سفيان اثن ھارون
 الحدود أقيموا الحد عليھا فأقم دمھا من جفت إذا فقال له فذكرت فأتيته دمھا من تجف لم فوجدتھا الحد عليھا أقيم ان فأمرني
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  إسماعيل بن حاقإس حديث لفظ وھذا أيمانكم ملكت ما على

 عنه هللا رضي علي عن جميلة أبي عن األعلى عبد عن الوليد بن والعباس شيبة أبي بن بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا -  1138
 علىعبداأل لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  الحديث فذكر فجرت له بأمة سلم و عليه هللا صلى النبي أخبر  قال

  الثعلبي

  قال انه الحكم بن مروان عن الحسين بن على عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1139
 رضي على ذلك رأى فلما بينھما يجمع وان المتعة عن ينھى وعثمان والمدينة مكة بين عنھما هللا رضي وعثمان عليا شھدت

 أدع أكن لم قال تفعله وأنت عنه الناس أنھى تراني عنه هللا رضي عثمان فقال معا وحج بعمرة لبيك فقال بھما أھل عنه هللا
  البخاري شرط على صحيح إسناده  الناس من أحد لقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة

 وحدثني قال هللا عبد وحدثنا السائب بن عطاء عن فضيل بن ثنا قاال إسماعيل بن وإسحاق أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1140
 فقلت قائما شرب عنه هللا رضي عليا رأيت  ميسرة عن السائب بن عطاء عن جميعا عيينة بن عمران ثنا وكيع بن سفيان
 رأيت فقد قاعدا اشرب وان قائما يشرب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فقد قائما اشرب إن قال قائم وأنت تشرب
  حسن إسناده  قاعدا يشرب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 رضي فاطمة ان  على ثنا ليلى أبي بن سمعت قال الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1141
 رضي عائشة ولقيت تجده فلم فانطلقت سبى سلم و عليه هللا صلى النبي وأتى يدھا في الرحى أثر من تلقى ما اشتكت عنھا هللا
 هللا صلى النبي فجاء إليھا عنھا هللا رضي فاطمة بمجيء عائشة أخبرته سلم و عليه هللا صلى النبي جاء فلما فأخبرتھا عنھا هللا
 قدميه برد وجدت حتى بيننا فقعد مكانكما على سلم و عليه هللا صلى النبي فقال لنقوم فذھبنا مضاجعنا أخذنا وقد سلم و عليه
 وثالثين ثالثا وتسبحاه وثالثين أربعا هللا تكبرا ان مضاجعكما أخذتما إذا سألتما مما خيرا أعلمكما أال فقال صدري على

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  خادم من لكما خير فھو وثالثين ثالثا وتحمداه

 عبد عن فليح بن الجراح وكيع أبو ثنا قاال الزھراني الربيع وأبو ھاشم بنى مولى بكار بن محمد حدثني هللا عبد حدثنا -  1142
 هللا رضي على عن جميلة أبي ميسرة عن حديثة في الربيع أبو وقال عنه هللا رضي على عن جميلة أبي عن الثعلبي األعلى
 النبي فأتيت دمائھا في فوجدتھا قال الحد ألجلدھا زنت سوداء له أمة إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أرسلني  قال انه عنه
 النبي فأخبرت قال حديثة في الربيع أبو وقال خمسين فاجلدھا نفاسھا من تعالت إذا لي فقال بذلك فأخبرته سلم و عليه هللا ىصل

  لغيره صحيح  الحدود أقيموا قال ثم فحدھا دمائھا من جفت إذا فقال سلم و عليه هللا صلى

 ان  جده عن أبيه عن على بن عمر بن محمد بن هللا عبد عن امةأس أبو حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو ثنا هللا عبد حدثنا -  1143
 هللا رسول رأيت ھكذا يقول ثم أثرھا على العشاء فصلى نزل واظلم الشمس غربت إذا حتى يسير كان عنه هللا رضي عليا
  جيد إسناده  يصنع سلم و عليه هللا صلى

 ان  حدثھم عنه هللا رضي عليا ان ليلى أبي بن سمعت قال الحكم اأخبرن شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1144
 إسناده  شعبة عن جعفر بن محمد حديث معنى فذكر الرحى من يديھا من تلقى ما أبيھا إلى شكت عنھا هللا رضي فاطمة
  الشيخين شرط على صحيح



 
 

139 
 

 أخبرني قال الطائي البختري أبا سمعت قال رةم بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1145
 السن حديث رجل وأنا تبعثني فقلت اليمن إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني لما  يقول عنه هللا رضي عليا سمع من

 بتسيث جل و عز هللا فإن اذھب وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صدري فضرب قال القضاء من بكثير علم لي وليس
 الواسطة جھالة غير الشيخين رجال ثقات رجاله سند وھذا لغيره صحيح  اثنين بين قضاء أعياني فما قال قلبك ويھدى لسانك
  علي وبين البختري أبي بين

 علي اجتمع  قال المسيب بن سعيد عن مرة بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1146
 إلى تريد ما عنه هللا رضي علي فقال والعمرة المتعة عن ينھى عنه هللا رضي عثمان فكان بعسفان عنھما هللا رضي وعثمان

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  منك دعنا عنه هللا رضي عثمان فقال عنھا تنھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فعله أمر

 هللا عبد سمعت قال إبراھيم بن سعد عن شعبة أخبرنا وحجاج شعبة ثنا عفرج بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1147
 يوم فإن مالك بن سعد غير ألحد أبويه جمع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ما  عنه هللا رضي على قال يقول شداد بن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وأمي أبي فداك ارم يقول جعل أحد

 ثنا قالوا بندار بشار بن ومحمد المقدمي بكر أبي بن ومحمد القواريري عمر بن هللا وعبيد أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1148
 بن حرب أبي عن قتادة عن ھشام بن ومعاذ الصمد عبد ثنا خيثمة أبو وحدثني قال هللا عبد وثنا أبي حدثني قال ھشام بن معاذ
 هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي على عن أبيه عن األسود أبي بن ديثةح في خيثمة أبو وقال األسود أبي عن األسود أبي
 غسال الطعام طعما فإذا الطعام يطعما لم ما وھذا قتادة قال يغسل الجارية وبول ينضح الرضيع الغالم بول  قال سلم و عليه
  مسلم رطش على صحيح إسناده  قتادة عن حديثه في خيثمة أبو يذكر ولم هللا عبد قال جميعا

 ولم"  -  المسند أطراف في كما -  صوابه نظن فيما النساخ من خطأ"  قتادة عن حديثه في خيثمة أبو يذكر ولم"  قوله:  وقال
 "  قتادة قول حديثه في خيثمة أبو يذكر

 عن الديلي سوداأل أبي بن حرب أبي عن قتادة عن ھشام ثنا الوارث عبد بن الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1149
 الجارية بول ويغسل الغالم بول ينضح الرضيع في  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عنه هللا رضي طالب أبي بن علي
  قبله ما مكرر  جميعا غسال طعما فإذا الطعام يطعما لم ما وھذا قتادة قال

 علي عن عبيدة عن األعرج حسان أبي عن قتادة سمعت لقا شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1150
 هللا مال الشمس آبت حتى الوسطى صالة عن شغلونا األحزاب يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال  قال عنه هللا رضي
  مسلم شرط على صحيح إسناده  والبطون البيوت في شعبة شك بطونھم أو بيوتھم أو نارا قبورھم

 علي عن عبيدة عن يحدث حسان أبا سمعت قال قتادة سمعت قال شعبة حدثني حجاج ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا -  1151
 هللا مأل الشمس آبت حتى الوسطى الصالة عن شغلونا األحزاب يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال  قال عنه هللا رضي
  مسلم شرط على صحيح إسناده  شك فيه فليس القبور مافأ والبطون البيوت في شك نارا بطونھم أو وبيوتھم قبورھم

 عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1152
 رجاله قوي هإسناد  آخره إلى وتره وانتھى وآخره وأوسطه أوله من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أوتر الليل كل من  قال
  السنن أصحاب رجال فمن ضمرة بن عاصم غير الشيخين رجال ثقات

 النبي ان  عنه هللا رضي على عن ھبيرة عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1153
 بن ھبيرة غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  رمضان من األواخر العشر في أھله يوقظ كان سلم و عليه هللا صلى
  السنن أصحاب رجال فمن يريم
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 النبي ان عنه هللا رضي على عن ھبيرة عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1154
  سلم و عليه هللا صلى لنبيا فقال فيھا فخرجت عنه هللا رضي على قال فكسانيھا حرير من حله له أھديت سلم و عليه هللا صلى
  حسن إسناده  وعمته فاطمة بين خمرا نسائي بين فشققتھا فأمرني قال لنفسي أكره ما لك أرضى لست

 قال أصرم بن بريد عن الضرير وھو عتبة ثنا سليمان بن جعفر ثنا حبان بن عبيد بن محمد حدثني هللا عبد حدثنا - 1155
 على صلوا كيتان فقال ودرھما دينارا ترك هللا رسول يا فقيل الصفة أھل من رجل مات  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت
  ضعيف إسناده  صاحبكم

  نحوه مثله فذكر جعفر ثنا ھالل بن حبان ثنا خيثمة أبو وحدثني قال هللا عبد حدثنا - 1156

 هللا رضي عليا سمعت يقول كليب بن جرى سمعت قال قتادة عن شعبة حدثني حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1157
 ما قلت قال المسيب بن سعيد فسألت قتادة قال واألذن القرن عضب عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  يقول عنه

  حسن إسناده  ذلك من أكثر أو النصف كان إذا فقال اإلذن عضب

  يقول عنه هللا رضي عليا سمع انه كليب بن جرى عن دةقتا عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1158
 نعم فقال المسيب بن لسعيد ذلك فذكرت قتادة قال واألذن القرن بأعضب يضحى ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى

  حسن إسناده  ذلك من أكثر أو النصف العضب

 النبي ان  عنه هللا رضي على عن ھبيرة عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1159
  حسن إسناده  الذھب وخاتم والقسي الميثرة عن نھاني أو نھى سلم و عليه هللا صلى

  عنه هللا رضي على عن ھانئ بن ھانئ عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1160
 بن ھانئ غير الشيخين رجال ثقات رجاله  له ائذن المطيب الطيب فقال سلم و عليه هللا صلى نبيال على استأذن عمارا ان

 "  مستور"  التقريب في الحافظ وقول فيه األئمة كلمات ونقل... .  السنن أصحاب له روى ھانئ

 على عن يحدث مضرب بن ثةحار سمعت قال إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1161
 شجرة إلى يصلي كان فإنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اال نائم اال إنسان منا وما بدر ليلة رأيتنا لقد  قال عنه هللا رضي
 حارثة غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  األسود بن المقداد غير بدر يوم فارس منا كان وما أصبح حتى ويدعو

  السنن أصحاب رجال فمن بمضر بن

 بن زيد جاء  قال عمير بن مالك حدثني سميع بن إسماعيل عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1162
 والدباء الحنتم عن نھاني فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنه نھاك ما حدثني فقال عنه هللا رضي علي إلى صوحان
 هللا صلى هللا لرسول وأھديت قال الحمراء والميثرة والقسي الحرير وعن الذھب حلقة قال أو الذھب خاتم وعن جعةوال والنقير
 رجال رجاله قوي إسناده  ذلك يقول إسماعيل عمته أو فاطمة فأعطاھا فأخذھا فيھا فخرجت فكسانيھا حرير حلة سلم و عليه

  عمير بن مالك غير الصحيح

 صوحان بن صعصعة جاء  قال انه اال ومعناه بإسناده فذكره الواحد عبد ثنا يونس حدثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1163
  قوي إسناده  عنه هللا رضي علي إلى

 طالب أبي بن علي قال قال المزني حصين عن مرة بن ضرار عن على بن حبان ثنا بكار بن محمد ثنا هللا عبد حدثنا - 1164
 ال الحدث اال الصالة يقطع ال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت انى الناس أيھا  نبرالم على عنه هللا رضي

 ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  يضرط أو يفسو ان والحدث قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول منه يستحى ال مما أستحييكم
  علي بن حبان لضعف



 
 

141 
 

 قال أصرم بن يزيد ثنا الضرير عتيبة ثنا سليمان بن جعفر ثنا الدارع عباد أو نسير بن قطن حدثني هللا عبد حدثنا - 1165
 فقال ودرھما دينارا ترك هللا رسول يا فقيل ودرھما دينارا وترك الصفة أھل من رجل مات  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت
  ضعيف إسناده  صاحبكم على صلوا كيتان

 عن مريم أبي بن مسلم ثنا الحسام أبي بن يعنى سلمة بن سعيد ثنا المقدمي بكر يأب بن محمد حدثني هللا عبد حدثنا - 1166
 فإذا الجنة خراف في مشى مريضا عاد من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان عنه هللا رضي علي عن األنصار من رجل
 وقفه والصحيح حسن  اليوم لكذ له يستغفرون ملك ألف سبعون به وكل عنده من خرج فإذا الرحمة في استنقع عنده جلس
  األنصار من الرجل لجھالة ضعيف إسناد وھذا

 سمعت قال المنكدر بن محمد سمعت قال شعبة أنبأنا وحجاج شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1167
 و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال عنه هللا رضي على ثنا قال حجاج قال عنه هللا رضي عليا سمعت قال الحكم بن مسعر
  مسلم شرط على صحيح إسناده  فقعدنا قعد ورايته فقمنا جنازة في قام سلم

 بن علي سمعت قال بردة أبا سمعت قال كليب بن عاصم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1168
 ھدايتك بالھدى واذكر والسداد الھدى أسألك انى اللھم قل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي طالب أبي

 قوي إسناده  الوسطى أو السبابة في الخاتم وعن والميثرة القسي عن نھاني أو ونھى قال السھم تسديدك بالسداد واذكر الطريق
  مسلم رجال فمن كليب بن عاصم غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على

 ابنة ذكرت على قال قال صالح أبا سمعت قال عون أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1169
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الرضاعة من أخي ابنة انھا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول حمزة

   مسلم رجال فمن صالح أبي غير الشيخين

 عن المورع أبي عن الحكم عن شعبة عن شھاب أبو ثنا محمد بن سليمان المباركي داود أبو حدثني هللا عبد حدثنا -  1170
 طلخھا اال صورة وال سواه اال قبرا يدع فال المدينة يأتي من فقال جنازة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا  قال على
 رسول يا فقلت جئت ثم فانطلقت عنه هللا رضي علي قال فجلس المدينة أھل ھاب ثم ناا فقال رجل فقام قال كسره اال وثنا وال
 بما كفر فقد ذلك من شيئا فصنع عاد من فقال قال كسرته اال وثنا وال طلختھا اال والصورة سويته اال قبرا بالمدينة ادع لم هللا

 إسناده  العمل في المسوفون ھم أولئك فإن الخير تاجر إال جراتا وال مختاال قال أو فتانا تكونن ال علي يا محمد على هللا أنزل
  ضعيف

 عنه هللا رضي عليا سمعت قال صالح أبي عن عون أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1171
 فغضب فيھا فخرجت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى بھا فبعث سيراء حلة سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول أھديت  قال

  نسائي بين فأطرتھا فأمرني قال لتلبسھا أعطكھا لم انى فقال وجھه في الغضب رأيت حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مسلم رجال فمن صالح أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده

 عن نجى بن هللا عبد عن زرعة أبي عن مدرك بن على عن شعبة ثنا جعفر نب محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1172
 إسناده  كلب وال والجنب صورة فيه بيتا تدخل ال المالئكة  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي على عن أبيه

  ضعيف

 عليا شھد  انه سبرة بن النزال عن ميسرة نب الملك عبد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1173
 يديه فمسح ماء حفنة فأخذ بتور أتى العصر حضرت فلما الناس حوائج في الرحبة في جلس ثم الظھر صلى عنه هللا رضي

 صلى هللا رسول وان قيام وھم يشربوا ان يكرھون ناسا ان قال ثم قائم وھو فضله شرب ثم ورجليه ورأسه ووجھه وذراعية
 الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  يحدث لم من وضوء وھذا صنعت كما صنع سلم و عليه هللا
  البخاري رجال فمن سبرة بن النزال غير
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 عليا سمعت قال سبرة بن النزال سمعت قال ميسرة بن الملك عبد أنبأنا شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1174
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بكوز أتى  قال انه اال معناه فذكر عنه هللا رضي

  قال عنه هللا رضي على عن محمد أبي عن أخبرني الحكم قال شعبة ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1175
  الھذلي محمد أبي لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  القبور يسوى أن فأمره المدينة إلى سلم و عليه هللا صلى النبي بعثه

 أبي عن عتيبة بن الحكم عن أرطاة بن حجاج أنبأنا سلمة بن يعنى حماد ثنا محمد أبو شيبان حدثني هللا عبد حدثنا - 1176
 يسوى أن األنصار من رجال بعث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن الھذلي محمد
 فتانا تكونن ال علي يا قال جئت فلما فارسلنى قال قومي بيوت أدخل أن أكره إني هللا رسول يا فقال صنم كل يلطخ وأن قبر كل
  ضعيف إسناده  العمل في مسوفون أولئك فإن خير تاجر إال تاجرا وال مختاال وال

 يكنونه البصرة وأھل قال البصرة أھل من رجل عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1177
 أبي حديث نحو فذكر جنازة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال  محمد بأبي يكنونه الكوفة أھل وكان قال مورع أبا

   ضعيف إسناده  شھاب أبي عن داود

 سمعت قال عرفطة بن مالك سمعت قال شعبة حدثني قال وحجاج قال جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1178
 ثالثا يديه فغسل قال ماء من بتور حجاج قال بكوز أتى ثم عليه فقعد بكرسي أتى عنه هللا رضي عليا رأيت  قال خير عبد

 يديه ووضع واحدة بيد ثالثا ثالثا حجاج قال ثالثا ذراعية وغسل ثالثا وجھه وغسل واحد بماء االستنشاق مع ثالثا ومضمض
 ال أم رأسه مقدم إلى أردھا أدري وال قال رأسه مؤخر إلى رأسه مقدم من بيديه فأشار حجاج قال رأسه مسح ثم التور في

 طھور فھذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طھور إلى ينظر أن أراد من قال ثم ثالثا ثالثا حجاج قال ثالثا رجليه وغسل
  صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 شھدت  قال الوضىء أبي عن مرة بن جميل ثنا زيد بن حماد ثنا القواريري عمر بن هللا عبيد حدثني هللا عبد حدثنا -  1179
 فالتمسوا ارجعوا فقال نجده ليس فقالوا القتلى في فطلبوه المخدج إلى التمسوا قال النھروان أھل مثل حيث عنه هللا رضي عليا
 القتلى تحت فوجدوه فانطلقوا كذبت وال كذبت ما با يحلف ذلك كل مرارا ذلك فردد فطلبوه فرجعوا تكذب وال كذبت ما فوهللا
 عليھا المرأة ثدي مثل يديه إحدى طبق قد ثدي عليه حبشي إليه انظر فكأني الوضىء أبو فقال به فجئ فاستخرجوه طين في

  صحيح إسناده  اليربوع ذنب على تكون شعرات مثل شعرات

 على عن سويد بن الحرث عن التيمي إبراھيم عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1180
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والمزفت الدباء عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي

 السلمي الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن سليمان عن شعبة اثن جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1181
 أحد من منكم ما فقال األرض في ينكت عودا فأخذ جنازة في كان انه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي على عن
 وصدق واتقى أعطى من فأما{  ميسر فكل اعملوا قال نتكل أفال هللا رسول يا قالوا الجنة من أو النار من مقعده كتب قد اال

 بن منصور به وحدثني شعبة قال}  للعسرى فسنيسره بالحسنى وكذب واستغنى بخل من وأما لليسرى فسنيسره بالحسنى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  شيئا سليمان حديث من أنكر فلم المعتمر

 بن محمد عن الثوري المنذر عن يحدث سليمان سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1182
 عنھا هللا رضي فاطمة أجل من المذي عن سلم و عليه هللا صلى النبي أسأل ان استحييت  قال عنه هللا رضي علي عن على

  ينالشيخ شرط على صحيح إسناده  الوضوء فيه فقال سلم و عليه هللا صلى النبي ذلك عن فسأل األسود بن المقداد فأمرت
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 يرجم أن أراد الخطاب بن عمر ان  الحسن عن قتادة عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1183
 يستيقظ حتى النائم عن ثالثة عن القلم رفع يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ذلك لك ما علي له فقال مجنونة
  لغيره صحيح  عنه هللا رضي عمر عنھا فأدرأ يعقل أو يبرأ حتى المجنون وعن يحتلم حتى الطفل وعن

 عقبة بن الوليد على شھد  قال حصين عن الداناج هللا عبد عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1184
 غيرك ھذا ول ولھذا مالك الفق حسن يا قم فقال فاجلده عمك بن دونك فقال فيه عثمان على فكلم الخمر شرب انه عثمان عند
 أمسك أو حسبك قال أربعين كمل فلما عنه هللا رضي علي وعد فجلده جعفر بن هللا عبد يا قم وضعفت ووھنت عجزت بل فقال
  مسلم شرط على صحيح إسناده  سنة وكل ثمانين عمر وكملھا أربعين بكر وأبو أربعين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جلد

 هللا رضي عليا أتت الھمدانية شراحة أن الشعبي عن قتادة عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1185
 يوم ورجمھا الخميس يوم فجلدھا ال تقول فكل استكرھت لعلك منامك في رأيت لعلك غيري لعلك  فقال زنيت انى فقالت عنه

  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا نبي بسنة ورجمتھا هللا بكتاب جلدتھا وقال الجمعة

 قال عوف بن الرحمن عبد مولى عبيد أبي عن الزھري أنبأنا معمر ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1186
  أيام ثالثة فوق شيئا نسكه من أحد يمسك أن ينھى  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضي عليا شھدت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 المنھال عن منصور عن جرير ثنا قاال الجراح بن وكيع بن وسفيان حرب بن زھير خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1187
 ال القائل أنت فروخ يا له فقال مسعود أبو عليه فدخل عنه هللا رضي على عند كنت قال األسدي دجاجة بن نعيم عن عمرو بن
 يأتي ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال إنما الحفرة أستك أخطت تطرف عين األرض وعلى سنة مائة الناس على يأتي
  قوي إسناده  المائة بعد وفرجھا األمة ھذه رخاء وإنما حي اليوم ھو ممن تطرف عين األرض وعلى سنة مائة الناس على

 عليا شھدت  قال الوضىء أبي عن مرة بن جميل ثنا زيد بن حماد ثنا المقدمي بكر أبي بن محمد ثنا هللا عبد حدثنا - 1188
 حتى كذبت وال كذبت ما فوهللا اطلبوه قال نجده لم قالوا القتلى في التمسوا قال النھروان أھل قتل حين عنه هللا رضي

 ذنب مثل شعرات عليھا المرأة ثدي مثل يديه ىإحد حبشي إليه انظر فكأني الوضىء أبو قال القتلى تحت من استخرجوه
  صحيح إسناده  اليربوع

 أبا أن صالح أبي بن يزيد ثنا الوارث عبد بن الصمد عبد حدثني الشاعر يوسف بن حجاج حدثني هللا عبد حدثنا -  1189
 من ثالث أو ليلتين مسيرة بلغنا فلما عنه هللا رضي طالب أبي بن علي مع الكوفة إلى عامدين كنا  قال أنه حدثه عبادا الوضىء
 قال بطوله الحديث فذكر سيرجعون فإنھم أمرھم يھولنكم ال فقال عنه هللا رضي لعلي ذلك فذكرنا كثير ناس منا شذ حروراء
 شعرات ثديه حلمة على اليد مخدج رجل ھؤالء قائد أن أخبرني خليلي إن وقال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي هللا فحمد
 فجاء نجده لم فقلنا ثالثا كذبت وال كذبت ما فوهللا فالتمسوه فقال نجده لم إنا فقلنا فأتيناه يجدوه فلم فالتمسوه اليربوع بذن كأنھن
 أحد يأتيكم ال أكبر هللا عنه هللا رضي علي قال ذا ھو فقال الكوفة من رجل جاء حتى ذا اقلبوا ذا اقلبوا يقول فجعل بنفسه علي

  حسن إسناده  ھو من بن عنه هللا رضي علي يقول ملك ھذا ملك ھذا يقولون الناس فجعل أبوه من يخبركم

 قال عنه هللا رضي عليا ان الشعبي عن كھيل بن سلمة أنبأنا سلمة بن حماد بن بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1190
 ثم جلدتھا له فقيل رجمھا ثم جلدھا بطنھا في ما وضعت فلما قال ال قالت لعلك لعلك أتاك زوجك لعل استكرھت لعلك  لشراحة
  صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بسنة ورجمتھا هللا بكتاب جلدتھا قال رجمتھا

 عنه هللا رضي عليا سمعت قال العرني حبة عن كھيل بن سلمة عن شعبة أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1191
  ضعيف إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس مع صلى رجل أول أنا  يقول
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 ثم  قال عوف بن الرحمن عبد مولى عبيد أبي عن الزھري عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1192
 قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان الناس أيھا يا فقال خطب ثم إقامة وال أذان بال يخطب ان قبل فصلى على مع شھدته
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بعد تأكلوھا فال ليال ثالث بعد نسككم تأكلوا ان نھى

 عن األجدع بن وھب عن يساف بن ھالل عن منصور عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1193
 ثقات رجاله  مرتفعة والشمس تصلوا ان اال العصر بعد تصلوا ال  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي على
  610 وانظر األجدع بن وھب غير الصحيح رجال

 ان  عنه هللا رضي على عن علي بن محمد عن األعلى عبد عن إسرائيل ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1194
  الثعلبي عبداألعلى لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  السحر إلى السحر من يواصل كان سلم و عليه هللا صلى النبي

  قال على بن محمد عن الثوري منذر عن سوقة بن محمد عن عيينة بن أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1195
 ان له فقل عثمان ىإل الكتاب بھذا اذھب أبي لي فقال قال عثمان سعاة فشكوا الناس من ناس عنه هللا رضي علي إلى جاء
 ذلك فذكرت عثمان فأتيت قال به فليأخذوا فمرھم الصدقة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر وھذا سعاتك شكوا قد الناس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بسوء يعنى يومئذ لذكره بشيء عثمان ذاكرا كان فلو قال له

 عبادا الوضىء أبا أن صالح بن يزيد ثنا الوارث عبد بن الصمد عبد حدثني رالشاع بن حجاج حدثني هللا عبد حدثنا -  1196
 وال كذبت ما فوهللا على قال المخدج حديث فذكر عنه هللا رضي طالب أبي بن علي مع الكوفة إلى عامدين كنا  قال انه حدثه
 ھو  ضعف فيه والثالث كثير جمع له نيوالثا أكبرھم ھذا الجن من إخوة ثالثة أخبرني خليلي ان أما على فقال ثالثا كذبت
  الحديث ھذا في إال يرد لم"  خليلي إن أما"  وقوله... .  حسن إسناده:  قال وھناك...  1189 مكرر

 الغداة صلينا  قال خير عبد عن علقمة بن خالد عن شريك ثنا زحمويه يحيى بن زكريا ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1197
 وجھه غسل ثم واحد كف من مرتين ومضمض ثالثا يديه فغسل بوضوء فدعا عنه هللا رضي طالب أبي بن علي إلى فجلسنا
  حسن  فاعلموا سلم و عليه هللا صلى نبيكم وضوء ھذا قال ثم ثالثا قدميه غسل ثم ذراعيه غسل ثم ثالثا

 صلى وقد عنه هللا رضي عليا أتينا  قال خير عبد عن علقمة بن خالد عن عوانة أبو ثنا بحر أبو ثنا هللا عبد حدثنا - 1198
 الشمال ويده ثالثا اليمنى ويده ثالثا وجھه وغسل يأخذ الذي الكف من تمضمض ثالثا واستنشق ثالثا تمضمض ثم بكوز فدعا
  صحيح  ھذا فھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وضوء يعلم ان سره من قال ثم ثالثا

 رضي علي مع كنا  قال معمر أبي عن مجاھد عن ليث عن سفيان أخبرنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1199
 صلى هللا رسول ذلك فعل إنما قال موسى أبو فقالوا ھذا أفتاكم من عنه هللا رضي على فقال ناس لھا فقام جنازة به فمر عنه هللا
  حصحي  انتھى نھى فلما الكتاب بأھل يتشبه فكان مرة سلم و عليه هللا

 أبيه عن على بن حسين بن على عن شھاب بن حدثني جريج بن أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1200
 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع شارفا أصبت على قال  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن على بن حسين
 ان أريد وأنا األنصار من رجل باب عند يوما فأنختھما أخرى شارفا سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول وأعطاني بدر يوم المغنم
 ذلك في يشرب المطلب عبد بن وحمزة فاطمة وليمة على به ألستعين قينقاع بنى من صائغ ومعي ألبيعه إذخرا عليھما أحمل
 جب قال السنام ومن شھاب البن لتق أكبادھما من أخذ ثم خواصرھما وبقر أسنمتھما فجب بالسيف حمزة إليھما فثار البيت

 الخبر فأخبرته حارثة بن زيد وعنده سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فأتيت أفظعني منظر إلي فنظرت قال بھا فذھب أسنمتھما
 هللا رسول فرجع ألبى عبيد اال أنتم ھل فقال بصره حمزة فرجع عليه فتغيظ حمزة على فدخل معه فانطلق زيد ومعه فخرج
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الخمر تحريم قبل وذلك عنھم خرج حتى يقھقر سلم و عليه هللا صلى
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 من ناس قال قال ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن األحوص أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1201
 هللا رضي علي فقال والتطوع بالنھار سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بصالة تحدثنا أال عنه هللا رضي  لعلي على أصحاب

 الشيخين رجال ثقات رجاله قوي إسناده  بطوله الحديث فذكر أطقنا ما منھا نأخذ بھا أخبرنا له فقالوا تطيقونھا ال وهللا انكم عنه
  السنن أصحاب رجال فمن ضمرة بن عاصم غير

 أبي عن عوانة أبو ثنا كتابه من علي إمالء الحسين بن فضيل يالجحدر كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1202
 كان فقال بالنھار سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة عن سئل  انه عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق
 كانت إذا ييصل وكان ركعتين العصر كصالة ھھنا من كھيئتھا ھھنا من الشمس كانت إذا يصلي قال ركعة عشرة ست يصلي
 وقبل ركعتين الظھر وبعد ركعات أربع الظھر قبل يصلي وكان ركعات أربع الظھر كصالة ھھنا من كھيئتھا ھھنا من الشمس
  قوي إسناده  ركعات أربع العصر

 عن على بن محمد ابني هللا وعبد الحسن عن الزھري عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1203
 له فقال النساء متعة في رخص انه وبلغه  عباس البن قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أباه سمع أنه على بن محمد أبيھما
 إسناده  األھلية الحمر لحوم وعن خيبر يوم عنھا نھى قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عنه هللا رضي طالب أبي بن علي

  الشيخين شرط على صحيح

 عنه هللا رضي على عن قيس بن حيه أبي عن إسحاق أبي عن سفيان عن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1204
 سلم و عليه هللا صلى النبي وضوء إلى ينظر ان سره من قال ثم وضوئه فضل شرب ثم رأسه مسح ثم ثالثا ثالثا توضأ  أنه

  حسن إسناده  ھذا إلى فلينظر

 عليا سمعت قال مليل بن هللا عبد عن سالم له يقال لھم شيخ عن سفيان أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1205
 منھم أمته من نجيبا عشر أربعة سلم و عليه هللا صلى النبي وأعطى أمته من نجباء سبعة نبي كل أعطى  يقول عنه هللا رضي
  عهالنقطا ضعيف إسناده  عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو

 على مع كنا  قال عباد بن قيس عن الحسن عن زيد بن على عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1206
 بنى من لرجل فقلت ورسوله هللا صدق هللا سبحان قال واديا ھبط أو أكمة على أشرف أو مشھدا شھد إذا فكان عنه هللا رضي
 إذا رأيناك المؤمنين أمير يا فقلنا إليه فانطلقنا قال ورسوله هللا صدق قوله عن نسأله حتى نينالمؤم أمير إلى بنا انطلق يشكر
 قال ذلك في شيئا إليك هللا رسول عھد فھل ورسوله هللا صدق قلت أكمة على أشرفت أو واديا ھبطت أو مشھدا شھدت

 الناس إلى عھده شيئا اال عھدا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى عھد ما وهللا قال ذلك رأى فلما عليه وألححنا عنا فأعرض
 األمر بھذا أحقھم انى رأيت اني ثم منى وفعال حاال أسوأ فيه غيري فكان فقتلوه عنه هللا رضي عثمان على وقعوا الناس ولكن
  ضعيف إسناده  أخطأنا أم أصبنا أعلم فا عليه فوثبت

 وحدثني قال هللا عبد وثنا إسحاق أبي عن سفيان عن وكيع ثنا قاال خيثمة وأبو اعيلإسم بن إسحاق ثنا هللا عبد حدثنا - 1207
 صلى النبي تطوع عن عنه هللا رضي عليا سألنا  قال ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن وإسرائيل سفيان ثنا وكيع ثنا أبي
  عليھا يداوم من وقل بالنھار سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تطوع ركعة عشرة ست تلك على قال قال بالنھار سلم و عليه هللا

  قوي إسناده

 ملء ھذا بحديثك لي ان أحب ما إسحاق أبا يا ثابت أبي بن حبيب قال أبي وقال قال وكيع حدثني هللا عبد حدثنا -  1207
  ذھبا ھذا مسجدك

  قال عنه هللا رضي على عن ليلى أبي بن عن مجاھد عن نجيح أبي بن عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1208
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وجاللھا بجلودھا أتصدق وان بدنه على أقوم أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني
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 زوجھا وكان شراحة حملت  قال عامر عن مجالد أخبرنا زائدة أبي بن زكريا بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1209
 ال قالت نفسك على استكرھك أحدا لعل أو جاءك زوجك لعل عنه هللا رضي علي لھا فقال على إلى موالھا بھا فانطلق غائبا

 السرة إلى لھا فحفر بھا فأمر شاھده وأنا الجمعة يوم ورجمھا شاھده أنا الخميس يوم عنه هللا رضي علي فجلدھا بالزنا وأقرت
 القرآن من وآيا يقرؤھا كان من فھلك الرجم آية نزلت كانت وقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سنة الرجم ان قال ثم

  منكرة ألفاظ الخبر وفي ضعيف إسناده  باليمامة

 رسول قال قال عنه هللا رضي على عن حنش عن سماك عن زائدة عن على بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1210
 زلت فما قال تقضى كيف ترى اآلخر يقول ما تسمع حتى لألول تقض فال رجالن إليك اضىتق إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا
  لغيره حسن  قاضيا بعد

 عليا سمع أنه حدثه جعفر بن هللا عبد أن أبيه عن عروة بن ھشام ثنا بشر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1211
 إسناده  خديجة نسائھا وخير عمران بنت مريم نسائھا خير  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عنه هللا رضي
  الشيخين شرط على صحيح

 ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن يعمر عن الصنعاني يعنى معاذ بن هللا عبد ثنا عباد بن محمد ثنا هللا عبد حدثنا -  1212
 منية عنه ويدفع رزقه في له ويوسع عمره في له يمد ان رهس من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي على عن

  الترغيب في المنذري وجوده قوي إسناده  رحمة وليصل هللا فليتق السوء

 عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن منصور عن جرير ثنا خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1213
  قوي إسناده  القرآن أھل يا فأوتروا الوتر يحب وتر جل و عز هللا ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 بن عاصم عن إسحاق أبي عن شعبة حدثني زريع بن يزيد حدثني القواريري عمر بن هللا عبيد حدثني هللا عبد حدثنا - 1214
 وانتھى وآخره وأوسطه أوله من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أوتر قد الليل كل من  قال عنه هللا رضي على عن ضمرة
  قوي إسناده  الليل آخر إلى وتره

 عن حنشيا يدعى رجل عن عتيبة بن الحكم ثنا الحر بن الحسن ثنا زھير ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1215
 ثم السورة قدر من نحوا ركع ثم انحوھ أو يس فقرأ للناس عنه هللا رضي على فصلى الشمس كسفت  قال عنه هللا رضي علي
 قام ثم حمده لمن هللا سمع قال ثم أيضا قراءته قدر ركع ثم ويكبر يدعو السورة قدر قام ثم حمده لمن هللا سمع فقال رأسه رفع
 يةالثان الركعة في قام ثم سجد ثم حمده لمن هللا سمع قال ثم ركعات أربع صلى حتى أيضا ذلك قدر ركع ثم السورة قدر أيضا
 كذلك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان حدثھم ثم الشمس انكشفت حتى ويرغب يدعو جلس ثم األولى الركعة في كفعله ففعل
  ضعيف إسناده  فعل

 عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبى عن مطرف عن فضيل بن ومحمد جرير ثنا خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا -  1216
 689 البزار وأخرجه...  قوي إسناده  ركعتين بعدھا صلى اال صالة يصلي ال سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال على
  أصح الزيادة بوجود والحديث.  والعصر الصبح إال: وزاد

  قال علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن مطرف عن فضيل بن محمد ثنا خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا -  1217
  قوي إسناده  آخره في الوتر له ثبت ثم آخره وفي أوسطه وفي الليل أول في يوتر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان

 عليا سمعت قال الرحمن عبد أبي عن السائب بن عطاء عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1218
 المالئكة عليه صلت الصالة بعد مصاله في جلس إذا العبد ان سلم و عليه هللا صلى  هللا رسول قال يقول عنه هللا رضي

 اللھم له اغفر اللھم عليه وصالتھم المالئكة عليه صلت الصالة ينتظر جلس وان ارحمه اللھم له اغفر اللھم عليه وصالتھم
  لغيره حسن  ارحمه
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 عنه هللا رضي علي عن ضمرة بن اصمع عن إسحاق أبي عن شريك أنبأنا االودي حكيم بن علي ثنا هللا عبد حدثنا - 1219
  لغيره صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنھا سنة ولكنه بحتم ليس الوتر  قال

 صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي علي عن عبيدة عن محمد عن ھشام أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1220
 إسناده  الشمس غابت حتي الوسطي صالة عن حبسونا كما نارا وقبورھم بيوتھم هللا مأل لھم ما  الخندق يوم سلم و عليه هللا

  الشيخين شرط على صحيح

 تقرؤون إنكم  قال عنه هللا رضي علي عن الحرث عن إسحاق أبي عن زكريا أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1221
 األم بني أعيان وإن الوصية قبل بالدين قضي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وإن}  دين أو بھا يوصي وصيه بعد من{ 

  ضعيف إسناده  ألبيه أخيه دون وأمه ألبيه أخاه الرجل يرث العالت بني دون يتوارثون

 من بإناء علي أتي  قال سبرة بن النزال عن ميسرة بن الملك عبد عن مسعر بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1222
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت وقد قائم وھو أحدھم يشرب أن يكرھون أقواما أن بلغني أنه قال ثم قائم وھو فشرب اءم

 رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  يحدث لم من وضوء ھذا قال ثم فتمسح منه أخذ ثم فعلت ما مثل فعل
  خاريالب رجال فم سبرة بن النزال غير الشيخين

 اليد مثدون رجل منھم النھروان ألھل علي قال قال عبيدة عن محمد عن ھشام أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1223
 عبيدة قال قتلھم لمن سلم و عليه هللا صلى نبيه لسان علي هللا قضي ما ألنبأتكم تبطروا أن لوال  اليد مخدج أو اليد مودن أو

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثالثا عليھا يحلف الكعبة ورب نعم قال سمعته آنت عنه هللا رضي لعلي فقلت

 قال علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن منصور عن جرير ثنا إسماعيل بن إسحاق حدثني هللا عبد حدثنا - 1224
  قوي إسناده  القرآن أھل يا فأوتروا الوتر يحب وتر هللا ان سلم و عليه هللا صلى  هللا رسول قال

  قال علي عن السلولي ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا هللا عبد حدثنا - 1225
  قوي إسناده  والعصر الفجر اال ركعتين مكتوبة صالة كل أثر علي يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان

 عاصم عن إسحاق أبي عن مطرف عن غزوان بن فضيل بن ومحمد جرير ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا هللا عبد حدثنا - 1226
 إسناده  ركعتين بعدھا صلي اال بعدھا يصلي صالة يصلي ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال علي عن ضمرة بن
  قوي

 علي عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي نع منصور عن جرير ثنا شيبة أبي بن عثمان حدثني هللا عبد حدثنا -  1227
  قوي إسناده  القرآن أھل يا فأوتروا الوتر يحب وتر هللا ان سلم و عليه هللا صلى  هللا رسول قال قال عنه هللا رضي

 اأتان  قال علي عن ليلي أبي بن الرحمن عبد عن مرة بن عمرو عن العوام أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1228
 وثالثين ثالثا مضاجعنا أخذنا إذا نقول ما فعلمنا فاطمة وبين بيني قدمه وضع حتي ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى النبي

  صفين ليلة وال قال صفين ليلة وال رجل له فقال بعد تركتھا فما علي قال تكبيرة وثالثين وأربعا تحميدة وثالثين وثالثا تسبيحة
  خينالشي شرط على صحيح إسناده

 بن المنذر بن حضين عن الداناج هللا عبد عن عروبة أبي بن سعيد أنبأنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1229
 ان به فأمر عثمان الي ذلك فرفع أزيدكم فقال إليھم التفت ثم أربعا الصبح بالناس صلي عقبة بن الوليد أن  وعلة بن الحرث
 جعفر بن هللا عبد يا قم ووھنت عجزت بل علي فقال وذاك أنت وفيم قال فاجلده حسن يا قم علي بن للحسن علي فقال يجلد
 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ضرب قال ثم امسك له قال أربعين بلغ فلما يعد وعلى فجلده جعفر بن هللا عبد فقام فاجلده
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 شرط على صحيح إسناده  سنة وكل ثمانين عمر أتمھا مث خالفته من صدرا وعمر أربعين بكر أبو وضرب أربعين الخمر
  مسلم

 أبي بن علي عن جميلة أبي عن الثعلبي األعلى عبد عن سعيد بن سفيان أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1230
 عليھا ألقيم سلم و عليه هللا صلى النبي فأرسلني الزنا من نفست سلم و عليه هللا صلى للنبي جارية ان  عنه هللا رضي طالب
 الحد فاجلدھا عنھا الدم جف إذا لي فقال فأخبرته سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فرجعت عنھا يجف لم الدم في فوجدتھا الحد
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  أيمانكم ملكت ما على الحدود أقيموا قال ثم

 أسحق أبي عن صالح بن على عن الخريبي داود بن هللا عبد ثنا الناقد بكير بن محمد بن عمرو حدثني هللا عبد حدثنا -  1231
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنھا سنة ولكنه بحتم ليس الوتر إن  قال عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم عن

  السنن أصحاب رجال فمن ضمرة بن عاصم غير الصحيح رجال ثقات رجاله قوي إسناده  القرآن أھل يا فأوتروا

 قال قال على عن ضمرة بن عاصم عن أسحق أبو ثنا عوانة أبو ثنا النرسي الوليد بن العباس حدثني هللا عبد حدثنا - 1232
 في وليس درھما درھما أربعين كل من الرقة صدقة فادوا والرقيق الخيل عن لكم عفوت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  قوي إسناده  دراھم خمسة ففيھا مائتين بلغت فإذا شيء ومائة تسعين

 هللا رضي علي سئل  قال ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن عوانة أبو ثنا الوليد بن العباس حدثني هللا عبد حدثنا - 1233
 الليل من"  ھنا وقوله قوي إسناده  ركعة عشرة ست الليل من يصلي كان قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة عن عنه
  نفسه إسحاق أبي من ولعله الرواة أحد من خطأ" 

 طالب أبي بن علي عن أبيه عن فاختة أبي بن ثوير عن يونس بن إسرائيل أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1234
 سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول قيصر وأھدى منه فقبل سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول كسرى أھدى  قال عنه هللا رضي
  747 مكرر وھو ضعيف إسناده  منھم فقبل الملوك وأھدت منه فقبل

 هللا رسول ان  على عن أبيه عن النابغة بن ربيعة عن زيد بن على عن سلمة بن حماد أنبأنا يزيد ثنا هللا عبد حدثنا - 1235
 عن نھيتكم كنت انى قال ثم ثالث بعد األضاحي لحوم تحبس وان األوعية وعن القبور زيارة عن نھى سلم و عليه هللا صلى
 لحوم عن ونھيتكم أسكر ما كل واجتنبوا فيھا فاشربوا األوعية عن ونھيتكم اآلخرة تذكركم فإنھا فزوروھا القبور زيارة

  زيد بن علي لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  لكم بدا ما فاحبسوا ثالث بعد تحبسوھا ان األضاحي

  قال على عن أبية عن النابغة بن ربيعة عن زيد بن على أخبرنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثناه أبي ثنيحد هللا عبد حدثنا - 1236
 إسناد وھذا لغيره صحيح  مسكر وكل وإياكم قال انه اال معناه فذكر القبور زيارة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى

  ضعيف

 رجال كنت  قال على عن قبيصة بن حصين عن الربيع بن الركين عن شريك ناأنبأ يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1237
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسأل المقداد فأمرت ابنته أجل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أسأل ان فاستحييت مذاء
  لغيره حسن  للصالة وضوءه ضأوليتو وأنثييه ذكره فليغسل ماء فحل ولكل الفحل ماء ذلك فقال المذي يجد الرجل عن

 عنه هللا رضي عليا ان  المعتمر بن حنش عن اشوع بن عن سوار بن أشعث أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1238
  وضعته اال تمثاال وال سويته اال قبرا تدع ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له بعثني لما أبعثك فقال شرطه صاحب بعث

  سوار بن أشعث لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح

 عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن سالم بن محمد عن جرير حدثنا شيبة أبي بن عثمان حدثني هللا عبد حدثنا - 1239
 يهفف والدالية بالغرب سقى وما العشر ففيه السماء سقت فيما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي على
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 سالم بن محمد عن يحدثنا ال أبى وكان جدا فأنكره جرير عن عثمان بحديث أبي فحدثت الرحمن عبد أبو قال العشر نصف
  الھمداني سالم بن محمد لضعف ضعيف مرفوعا ھذا وإسناد صحيح  لحديثه وإنكاره عنده لضعفة

 عن إسحاق أبي عن المسيب بن العالء عن الرازي نىيع الرحيم عبد ثنا عمر بن الرحمن عبد أبو ثنا هللا عبد حدثنا - 1240
 سوى ركعة عشرة ست الليل من يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم
  خطأ"  الليل من"  فيه قوله أن غير قوي إسناده  المكتوبة

 والعالء زائدة أبي بن زكريا عن الرازي الرحيم عبد أخبرنا عمر بن هللا عبد الرحمن عبد أبو حدثني هللا عبد حدثنا -  1241
 تحدثنا أال المؤمنين أمير يا فقلنا عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أتينا  قال ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن المسيب بن
 عليه هللا صلى هللا رسول كان قال قناأط ما منه نأخذ قالوا يطيقه وأيكم فقال تطوعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة عن
  قوي إسناده  المكتوبة سوى ركعة عشرة ست النھار من يصلي سلم و

 النبي عن عنه هللا رضي علي عن الحرث عن إسحاق أبي عن وشريك سفيان أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1242
 لضعف ضعيف وإسناده لغيره صحيح  العشور ربع فادوا الرقيقو الخيل صدقة عن لكم عفوت  قال سلم و عليه هللا صلى

  الحارث

 قال قال عنه هللا رضي على عن الحرث عن إسحاق أبو ثنا يونس بن إسرائيل أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1243
 وال راكع وأنت تقرأ ال لنفسي رهأك ما لك وأكره لنفسي أحب ما لك أحب انى علي يا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي

 ذراعيك تفترش وال بالحصى تعبث وال السجدتين بين تقع وال الشيطان كفل فإنه شعرك عاقص وأنت تصل وال ساجد وأنت
 شواھد يذكر أخذ ثم... .  ضعيف إسناد ھذا  المياثر على تركب وال القسي تلبس وال بالذھب تتختم وال اإلمام على تفتح وال

 أبي عند قوي بسند عمر ابن بحديث معارض فھو"  اإلمام على تفتح وال"  قوله وأما:  قال ثم...  الحديث في الواردة للمنھيات
 قال.  معنا أصليت:  ألبي قال انصرف فلما عليه فلبس فيھا فقرأ صالة صلى)  سلم و عليه هللا صلى(  النبي أن 907 داود
  علي تفتح أن يعني -  ؟ منعك فما قال. نعم

 عن مخيمرة بن القاسم عن الحكم عن قيس بن عمرو عن سفيان أخبرنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1244
 مع يسافر كان فإنه فاسأله طالب أبي بابن عليك فقالت الخفين عن أسألھا عنھا هللا رضي عائشة أتيت  قال ھانئ بن شريح
 ويوما للمسافر ولياليھن أيام ثالثة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جعل فقال سألتهف فأتيته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مسلم شرط على صحيح إسناده  للمقيم وليله

 قال العبسي شكل بن شتير عن الضحى أبي عن األعمش عن سفيان أخبرنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1245
 سلم و عليه هللا صلى النبي فقال والعشاء المغرب بين العصر صلينا األحزاب يوم كان لما  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت
  مسلم شرط على صحيح إسناده  نارا وأجوافھم قبورھم هللا مأل العصر صالة الوسطى الصالة عن شغلونا

 بن حبيب عن خالد بن عمرو عن نذكوا بن الحسن ثنا سعيد بن الوارث عبد ثنا محمد أبو شيبان ثنا هللا عبد حدثنا - 1246
 فلم السالم عليه جبريل أتاني  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم عن ثابت أبي
  جدا ضعيف إسناده  بول وال صورة فيه بيتا ندخل ال انا قال تدخل ان منعك ما سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال على يدخل

 بن حبة عن خالد بن عمرو عن ذكوان بن حسين عن الوارث عبد ثنا أخرى مرة شيبان وحدثناه قال هللا عبد وحدثنا -  1247
 عليه جبريل أتاني  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن ضمرة بن عاصم عن حبة أبي

 ال حديثه كان يعنى خالد بن عمرو عن يحدث ال أبي وكان الرحمن عبد أبو قال نحوه مثله الحديث فذكر على يسلم السالم
  جدا ضعيف إسناده  شيئا عنده يسوى
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 حبيب أخبرني جريج بن ثنا القرشي البيسرى خالد أبو يزيد حدثني القواريري عمر بن هللا عبيد حدثني هللا عبد حدثنا -  1248
 وال فخذك تبرز ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم عن ثابت أبي بن

  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  ميت وال حي فخذ إلى تنظر

 ھبيرة عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا قالوا الزبيري أحمد وأبو وحسين عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1249
 الطحن أجھدك فقد خادما فسألتيه سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت لو لفاطمة قلت  قال عنه هللا رضي على عن يريم بن

 النبي فقال فسألناه معھا فانطلقت قال معي فانطلق قالت أحمد أبو قال وكذلك والعمل الطحن جھدك قد انه حسين قال والعمل
 ثالثا واحمداه وثالثين ثالثا هللا فسبحا فراشكما إلى أويتما إذا ذلك من لكما خير ھو ما على أدلكما أال سلم و عليه هللا صلى

 من سمعتھا ما بعد تركتھا ما عنه هللا رضي علي فقال الميزان في وألف اللسان على مائة فتلك وثالثين أربعا وكبراه وثالثين
  حسن سنادإ وھذا صحيح  صفين ليلة وال قال صفين ليلة وال رجل فقال سلم و عليه هللا صلى النبي

 الرحمن عبد أبي على دخلت  قال السائب بن عطاء عن إسرائيل ثنا محمد بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1250
 يقول عنه هللا رضي عليا سمعت فقال لك أوطأ كان فراشك إلى قمت لو فقلت المجلس في جالس وھو الفجر صلى وقد السلمي
 اللھم عليه وصالتھم المالئكة عليه صلت مصاله في جلس ثم الفجر صلى من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  لغيره حسن  ارحمه اللھم له اغفر اللھم عليه وصالتھم المالئكة عليه صلت الصالة ينتظر ومن ارحمه اللھم له اغفر

 عن إسحاق أبي عن مرزوق بن فضيل عن المحاربي ثنا عمر بن هللا عبد الرحمن عبد أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1251
 المشرق من الشمس كانت حين الضحى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم
  السنن أصحاب رجال فمن ضمرة بن عاصم غير الصحيح رجال رجاله قوي إسناده  العصر صالة المغرب من مكانھا من

 أبي بن حبيب عن ذكوان بن حسن ثنا أبي حدثني الصمد عبد ثنا سمينة أبي بن يحيى بن محمد دثنيح هللا عبد حدثنا -  1252
 غنى ظھر عن مسألة سأل من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم عن ثابت

  جدا عيفض إسناده  ليلة عشاء قالوا غنى ظھر ما قالوا جھنم رضف من بھا استكثر

 عن ثابت أبي بن حبيب عن ذكوان بن حسن ثنا أبي حدثني الصمد عبد بن يحيى بن محمد حدثني هللا عبد حدثنا - 1253
 من مخلب ذي وكل السبع من ناب ذي كل عن نھى  سلم و عليه هللا صلى النبي ان عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم
 جدا ضعيف إسناده  األرجوان المياثر وعن الفحل عسب وعن البغي مھر وعن ليةاألھ الحمر لحم وعن الميتة ثمن وعن الطير
  منفردا المنھيات ھذه من كل في الواردة الصحيحة األحاديث بعض ذكر ثم

 على سار قال زياد بن طارق عن األعلى عبد بن إبراھيم عن إسرائيل حدثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1254
 يجاوز ال الحق بكلمة يتكلمون قوم سيجيء  قال سلم و عليه هللا صلى النبي فإن اطلبوا فقال الخوارج فقتل روانالنھ إلى

 كان ان سود شعرات يده في اليد مخدج أسود رجل فيھم أو سيماھم الرمية من السھم يمرق كما اإلسالم من يمرقون حلوقھم
 ساجدا على وخر سجودا فخررنا قال المخدج وجدنا انا ثم قال الناس خير تلتمق فقد فيھم يكن لم وان الناس شر قتلتم فقد فيھم
  الكوفي زياد بن طارق لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  معنا

 يوم رجل خطب  قال سفيان بن عمرو عن قيس بن األسود عن شريك ثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1255
 بكر أبو وصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سبق الشحشح الخطيب ھذا على فقال عنه هللا يرض علي ظھر حين البصرة
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  شاء ما فيھا هللا يصنع بعدھم فتنة خبطتنا ثم عمر وثلث

 وألبي لعلي قيل  قال على عن الحنفي صالح أبي عن عون أبي عن مسعر ثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1256
 على صحيح إسناده  الصف يشھد قال أو القتال يشھد عظيم ملك وإسرافيل ميكائيل اآلخر ومع جبريل أحدكما مع بدر يوم بكر
  مسلم شرط
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 صلى النبي أن  عنه هللا رضي على عن عاصم عن إسحاق أبي عن مسعر ثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1257
  قوي إسناده  الظھر قبل أربعا صلى سلم و يهعل هللا

 قال الخارفي قيس عن السابري بياع ھاشم أبي كثير بن القاسم عن سفيان ثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1258
 وثلث عنه هللا رضي بكر أبو وصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سبق  المنبر ھذا على يقول عنه هللا رضي عليا سمعت
  حسن إسناده  هللا شاء ما فكان فتنة أصابتنا أو فتنة خبطتنا ثم عمر

 عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا ھاشم بنى مولى محمد أبو ربه عبد بن يحيى ثنا هللا عبد حدثنا - 1259
 آخر إلى وتره وانتھى وآخره وأوسطه ولهأ من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أوتر قد الليل كل من  قال عنه هللا رضي علي
  حسن إسناده  الليل

 إسحاق أبي عن مرزوق بن فضيل ثنا الھاللي معمر أبو خيثم بن سعيد ثنا شيبة أبي بن عثمان حدثني هللا عبد حدثنا - 1260
 وبالنھار ركعات نيثما التطوع من يصلي سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم عن
 فذكروا ھذا من أصح بأسانيد إسحاق أبي عن روى وقد يھمان صدوقان مرزوق بن فضيل و خيثم بن سعيد  ركعة عشرة ثنتي
  ركعة عشرة ست بالنھار النبي تطوع

 عياش بن بكر أبو ثنا قاال ومائتين وعشرين ست سنة في جميعا سعيد بن وسويد صندل بن هللا عبد ثنا هللا عبد حدثنا -  1261
 ولكن المكتوبة كصالتكم بحتم ليس الوتر ان اال  عنه هللا رضي على قال قال السلولي ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن

 بن هللا عبد حديث لفظ وھذا الوتر يحب وتر هللا فإن أوتروا القرآن أھل يا أوتروا قال ثم أوتر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  قوي حديث  دواح ومعناھما صندل

 عليا سمعت قال مليل بن هللا عبد سمعت قال النواء نافع بن كثير عن فطر ثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1262
 وإني وزراء نجباء رفقاء سبعة أعطى قد إال نبي قبلي يكن لم انه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عنه هللا رضي
 وحذيفة ذر وأبو مسعود بن هللا وعبد والمقداد وعمر بكر وأبو وحسين وحسن وعلى وجعفر حمزة رعش أربعة أعطيت
  ضعيف إسناده  وبالل وعمار وسلمان

 توضأ عنه هللا رضي عليا رأيت  قال خير عبد عن إسحاق أبي عن يونس ثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1263
 ھو القدمين باطن ان لرأيت فعلت رأيتموني كما فعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت انى اللو قال ثم النعلين على ومسح
  لغيره صحيح  ظاھرھما من بالمسح أحق

 عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن شريك ثنا شيبة أبي بن عثمان حدثني هللا عبد حدثنا - 1264
  صحيح  الحول عليه ليحو حتى زكاة مال في ليس  قال

  على بن للحسن قلت قال ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن شريك ثنا شيبة أبي بن عثمان حدثني هللا عبد حدثنا -  1265
  ميراثه قسمنا وال نساؤه تزوج ما ذاك علمنا لو الكذابون أولئك كذب قال يرجع عنه هللا رضي عليا ان يزعمون الشيعة ان

  لغيره حسن

 ضمرة بن عاصم عن إسحاق أبي عن األعمش عن عياش بن بكر أبو ثنا أيوب بن محمد بن أحمد ثنا هللا عبد دثناح -  1266
  فيھما صدقة وال والرقيق الخيل عن لكم عفوت قد أنى  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي على عن

  جيد إسناده
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 عن زاذان بن كثير عن عمر أبو حفص ثنا الرقى عثمان بن عمرو ثنا الناقد دمحم بن عمرو حدثني هللا عبد حدثنا - 1267
 عشرة في شفع فاستظھره القرآن قرأ من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم
  جدا ضعيف إسناده  النار لھم وجبت قد بيته أھل من

 بن عاصم عن إسحاق أبي عن األعمش عن أبي حدثني عبيدة أبي بن محمد ثنا أشكاب بن محمد حدثني هللا عبد حدثنا - 1268
 قوي إسناده  الصدقة في والرقيق الخيل عن عفوت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي على عن ضمرة
  السنن أصحاب فمن ضمرة بن عاصم غير الصحيح رجال رجاله

 أبي بن حبيب عن خالد بن عمرو عن ذكوان بن الحسن عن الوارث عبد ثنا سلم بن خليل سلم أبو ثنا هللا عبد حدثنا -  1269
 فيه بيتا ندخل ال انا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى جبريل ان عنه هللا رضي على عن ضمرة بن عاصم عن ثابت

  جدا ضعيف إسناده  البيت في للحسن الكلب وكان كلب أو صورة

 أرأيت  لعلي قلت قال عباد بن قيس عن الحسن عن يونس عن علية بن ثنا معمر أبو إسماعيل حدثني هللا عبد حدثنا - 1270
 إلى عھد ما قال ديننا ديننا قلت ھذا إلى تريد ما قال رأيته رأى أم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليك عھده عھد ھذا مسيرك
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  رأيته رأى ولكن شيئا هفي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 كان  قال عنه هللا رضي على عن الخليل أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1271
 عليه الناس فيمر فيركزه همع به خرج غزاة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا إذا فكنا رمح شعبة بن للمغيرة
 رجال ثقات رجاله حسن إسناده  ضالة ترفع لم فعلت ان انك فقال ألخبرنه سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت لئن فقلت فيحملونه
  الخليل أبي غير الشيخين

 هللا رضي علي وضأت  قال قيس بن حية أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1272
  حسن إسناده  يتوضأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ھكذا قال ثم وضوئه فضل شرب ثم ثالثا عنه

 مليل بن هللا عبد عن بلغني قال حفصة أبي بن سالم عن سفيان ثنا ھشام بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1273
 سبعه نبي كل أعطى  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت قال مليل بن هللا عبد عن رجل فحدثني جنازة في فوجدتھم إليه فغدوت
  النقطاعه ضعيف إسناده  ياسر بن وعمار مسعود بن هللا وعبد وعمر بكر أبو منھم نجيبا عشر أربعة نبيكم وأعطى نجباء

 صدق رجل وكان قال النعمان بن شريح عن إسحاق أبو أنبأنا زھير ثنا بكير بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1274
 وال بعوراء نضحي ال وأن واألذن العين نستشرف أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا  قال عنه هللا رضي على عن

 عيقط التي ھي قال المقابلة ما قلت ال قال عضباء أذكر إسحاق ألبي فقلت زھير قال خرقاء وال شرقاء وال مدابرة وال مقابلة
 تخرق التي قال الخرقاء فما قلت أذنھا يشق التي قال الشرقاء ما قلت اإلذن مؤخر يقطع التي قال فالمدابرة قلت أذنھا طرف
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  السمة أذنھا

 الرحمن عبد مولى عبيد أبي عن الزھري عن حسين بن سفيان أخبرنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1275
  ثالث بعد األضاحي لحوم تحبسوا أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  يقول عنه هللا رضي عليا سمعت قال عوف بن

  السنن أصحاب رجال فمن حسين بن سفيان غير الشيخين رجال ثقات رجاله لغيره صحيح

  قال ھانئ بن شريح عن مخيمرة بن القاسم عن الحكم عن أرطاة بن الحجاج أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1276
 هللا صلى هللا رسول مع يسافر كان ھو منى بھذا أعلم فھو عليا سل فقالت الخفين على المسح عن عنھا هللا رضي عائشة سألت
  ولياليھن أيام ثالثة افروللمس وليلة يوم للمقيم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فقال عنه هللا رضي عليا فسألت سلم و عليه

  صحيح
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 بن عاصم عن زاذان بن كثير عن القارئ عمر أبا يعنى سليمان بن حفص ثنا بكار بن محمد حدثني هللا عبد حدثنا -  1277
 وحفظه فاستظھره القرآن تعلم من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن ضمرة
  جدا ضعيف إسناده  النار لھم وجبت قد كلھم بيته أھل من عشرة في وشفعه لجنةا هللا أدخله

 حنش عن الحكم عن الحسناء أبي عن شريك ثنا قاال المحاربي عبيد بن ومحمد شيبة أبي بن بكر أبو ثنا هللا عبد حدثنا - 1278
 بن محمد وقال أفعله أن أحب فأنا بكبشين نهع أضحي أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني  قال عنه هللا رضي على عن
 فال أمرني إنه فقال له فقيل عنه واآلخر سلم و عليه هللا صلى النبي عن واحد بكبشين عنه ضحى حديثه في المحاربي عبيد
  ضعيف إسناده  أبدا أدعه

  قال عنه هللا رضي على عن حنش عن سماك عن شريك ثنا عون أبي بن عون بن محرز حدثني هللا عبد حدثنا - 1279
 يبين فإنه اآلخر من تسمع حتى أحدھما على تقض فال الخصمان جاءك إذا فقال قاضيا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني
  لغيره حسن  القضاء لك

 بن زكريا اوثن الوركاني جعفر بن محمد وحدثنا األودي حكيم بن على وثنا الزھراني الربيع أبو حدثني هللا عبد حدثنا -  1280
 عن سماك عن شريك ثنا قالوا الضبي عمرو بن داود وحدثنا الحضرمي زرارة بن عامر بن هللا عبد وحدثنا زحمويه يحيى
 السن حدث وأنا قوم إلى تبعثني فقلت قاضيا اليمن إلى سلم و عليه هللا صلى النبي بعثني  قال عنه هللا رضي على عن حنش
 اآلخر من تسمع حتى لألول تقض فال الخصمان جاءك إذا وسددك هللا ثبتك فقال صدري لىع يده فوضع بالقضاء لي علم وال
 حسن  بعض من كالما أتم وبعضھم الضبي عمرو بن داود حديث لفظ وھذا قاضيا زلت فما قال القضاء لك يبين أن أجدر فإنه
  لغيره

 هللا رضي طالب أبي بن علي عن حنش عن سماك عن جابر بن محمد وثنا لوين سليمان بن محمد ثنا هللا عبد حدثنا - 1281
  الحديث فذكر فؤادك وھاد قلبك مثبت هللا أن قال الحديث فذكر اليمن إلى قاضيا سلم و عليه هللا صلى النبي بعثني  قال عنه
  لغيره حسن

  معناه بمثل سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي على عن حنش عن سماك عن شريك وثنا لوين قال - 1282

 حنش عن اشوع بن عن سوار بن األشعث ثنا إبراھيم بن السكن ثنا القواريري عمر بن هللا عبيد حدثني هللا عبد حدثنا -  1283
 هللا صلى هللا رسول عليه بعثني ما على أبعثك ما على أتدري  له فقال شرطته عامل بعث انه عنه هللا رضي على عن الكناني
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  قبر كل أسوى وان صورة يعنى كل نحتأ أن سلم و عليه

 عن حنش عن سماك عن زائدة عن على بن حسين ثنا قاال شيبة أبي بن بكر أبو وحدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1284
 يقول ما تسمع حتى لألول تقض فال رجالن إليك تقاضى إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال عنه هللا رضي على
  لغيره حسن  تقضى كيف ترى سوف فإنك اآلخر

 هللا رضي عليا رأيت  قال حنش عن الحكم عن الحسناء أبي عن شريك ثنا شيبة أبي بن عثمان حدثني هللا عبد حدثنا -  1285
  ضعيف إسناده  نهع أضحي أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أوصاني فقال ھذا ما له فقلت بكبشين يضحي عنه

  عنه هللا رضي على عن حنش عن سماك عن نصر بن أسباط عن حماد بن عمرو ثنا بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1286
 أو أنا بھا أذھب أن بد ما قال بالخطب وال باللسن لست إني هللا نبي يا فقال ببراءة بعثة حين سلم و عليه هللا صلى النبي أن

 حسن  فمه على يده وضع ثم قال قلبك ويھدى لسانك يثبت هللا فإن فانطلق قال أنا فسأذھب بد وال كان فإن قال أنت بھا تذھب
  لغيره
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 علي عن يحدث زرا سمعت قال بھدلة بن عاصم ان جابر عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1287
 قبورھم هللا مأل الشمس آبت حتى الوسطى صالة عن شغلونا  أحد يوم قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي
  لغيره صحيح  نارا وبطونھم وبيوتھم

 على عن الحارث عن يحدث الشعبي سمعت قال جابر عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1288
 والمحل والمتوشمة والواشمة وكاتبه وشاھديه وموكله الربا آكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن  قال أنه عنه هللا رضي
  األعور الحارث الجعفي يزيد بن جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  النوح عن ونھى الصدقة ومانع له والمحلل

 رضي على عن يحدث ىنج بن هللا عبد سمعت قال جابر عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1289
 قال بھا ينفعني أن شاء بما جل و عز هللا ينفعني الليل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ساعة لي كانت  قال عنه هللا
 على بن للحسن جرو فإذا فنظرت قال والجنب كلب وال صورة فيه بيتا المالئكة تدخل ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
  ضعيف إسناده  فأخرجته السرير تحت

 عنه هللا رضي على عن يحدث بردة أبا سمعت قال جابر عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1290
  الجعفي جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  الوسطى في الخاتم أضع ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھاني  قال

 عنه هللا رضي عليا سمع انه حراش بن ربعي عن منصور عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا - 1291
 شرط على صحيح إسناده  النار يلج على يكذب من فإنه على تكذبوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول يخطب
  الشيخين

 كليب بن جرى سمع انه قتادة عن سعيد ثنا الحرث بن خالد ثنا القواريري عمر بن هللا عبيد حدثني هللا عبد حدثنا -  1292
 رجاله حسن إسناده  واألذن القرن عضباء عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  يقول عنه هللا رضي عليا سمع انه يحدث
  كليب بن جري غير الشيخين رجال ثقات

 رضي على عن النھدي كليب بن جري عن قتادة عن سعيد عن سليمان بن دةعب ثنا خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1293
  حسن إسناده  واألذن القرن بأعضب يضحى ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عنه هللا

 بن منالرح عبد عن الفزاري عمرو بن ھشام عن سلمة بن حماد ثنا الناجي الحجاج بن إبراھيم حدثني هللا عبد حدثنا -  1294
 إني اللھم  وتره آخر في يقول كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن ھشام بن الحرث
  قوي إسناده  نفسك على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصى ال منك بك وأعوذ عقوبتك من ومعافاتك سخطك من برضاك أعوذ

 بن عمران عن سالم بن مسلم بن الملك عبد سالم أبي عن أبي أخبرني األزدي على بن نصر حدثني هللا عبد حدثنا -  1295
 أصول بك اللھم قال سفرا أراد إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا رضي على عن سعد بن حكيم عن ظبيان
  ضعيف إسناده  أسير وبك أحول وبك

 لما  قال عنه هللا رضي على عن حنش عن سماك عن جابر بن محمد ثنا لوين سليمان بن محمد ثنا هللا عبد حدثنا - 1296
 بھا فبعثه عنه هللا رضي بكر أبا سلم و عليه هللا صلى النبي دعا سلم و عليه هللا صلى النبي على براءة من آيات عشر نزلت
 منه الكتاب فخذ لحقته فحيثما عنه هللا رضي بكر أبا أدرك لي فقال سلم و عليه هللا صلى النبي دعاني ثم مكة أھل على ليقرأھا
 عليه هللا صلى النبي إلى عنه هللا رضي بكر أبو ورجع منه الكتاب فأخذت بالجحفة فلحقته عليھم فاقرأه مكة أھل إلى به فاذھب

 ضعيف نادهإس  منك رجل أو أنت اال عنك يؤدى لن فقال جاءني جبريل ولكن ال قال شيء في نزل هللا رسول يا فقال سلم و
  نكارة فيه ومتنه اإلسناد ضعيف:  البداية في كثير ابن وقال
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 قيل قال سويد بن الحرث عن التيمي إبراھيم عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1297
 لم بشيء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خصنا ما  قال عامة الناس دون بشيء يخصكم كان رسولكم أن عنه هللا رضي لعلي
 ثور بين من حرم المدينة ان وفيھا اإلبل أسنان من شيء فيھا صحيفة فاخرج ھذا سيفى قراب في بشيء إال الناس به يخص
 وال صرف القيامة يوم منه يقبل ال أجمعين والناس والمالئكة هللا لعنة عليه فإن محدثا آوى أو حدثا فيھا أحدث من عائر إلى
 عدل وال صرف القيامة يوم منه يقبل ال أجمعين والناس والمالئكة هللا لعنه فعليه مسلما أخفر فمن واحدة المسلمين وذمة عدل
 صحيح إسناده  عدل وال صرف القيامة يوم منه يقبل ال أجمعين والناس والمالئكة هللا لعنه فعليه أذنھم بغير مولى تولى ومن
  الشيخين شرط على

 علي عن شكل بن شتير عن الضحى أبي عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1298
 غربت حتى العصر صالة الوسطى صالة عن حبسونا  األحزاب يوم قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي
 أدري ال نارا وبطونھم قبورھم أو وبيوتھم قبورھم هللا مأل ةشعب قال نارا وبطونھم قبورھم أو وبيوتھم قبورھم هللا مالء الشمس
  مسلم شرط على صحيح إسناده  فيه أشك الحديث في ليس أم ھو الحديث أفي

 هللا رضي عليا سأل رجال ان مازن بن يوسف عن قيس بن خالد ثنا قيس بن نوح ثنا على بن نصر ثنا هللا عبد حدثنا -  1299
 إذا الربعة وفوق طوال بالذاھب ليس كان فقال لنا صفه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا انعت  ينالمؤمن أمير يا فقال عنه
 كأنما يتقلع مشى إذا والقدمين الكفين شثن االشفار ھدب أبلج أغر الھامة ضخم الوضح شديد أبيض غمرھم القوم مع جاء

 ضعيف إسناده  سلم و عليه هللا صلى وأمي بأبي مثله هبعد وال قبله أر لم اللؤلؤ وجھه في العرق كأن صبب في ينحدر
  النقطاعه

 عن رجل عن مازن بن يوسف عن خالد بن خالد ثنا قيس بن نوح ثنا المقدمي بكر أبي بن محمد حدثني هللا عبد حدثنا - 1300
 إسناده  سواء مثله فذكر والط بالذاھب ليس كان  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي لنا انعت له قيل انه عنه هللا رضي على

  ضعيف

  قال عنه هللا رضي علي عن مريم أبي عن حكيم بن نعيم عن داود بن هللا عبد ثنا على بن نصر حدثني هللا عبد حدثنا - 1301
 لنلت شئت ولو اقطعھا فجعلت فحملني أستطع فلم إليھا سلم و عليه هللا صلى النبي ألحمل فذھبت أصنام الكعبة على كان
  ضعيف إسناده  سماءال

 طالب أبي بن علي ثنا مريم أبو حدثني حكيم بن نعيم حدثني سوار بن شبابة ثنا خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1302
 يقرؤون الرمية من السھم يمرق كما اإلسالم من يمرقون قوما ان  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  اليد مخدج رجل عالمتھم وقتلوه قتلھم لمن طوبى اقيھمتر يجاوز ال القرآن

 عن مريم أبي عن حكيم بن نعيم عن داود بن هللا عبد ثنا قاال عمر بن هللا وعبيد على بن نصر حدثني هللا عبد حدثنا - 1303
 نصر وقال يضربھا الوليد ان هللا رسول يا فقالت سلم و هعلي هللا صلى النبي أتت عقبة بن الوليد امرأة ان  عنه هللا رضي على
 فأخذ ضربا إال زادني ما فقالت رجعت حتى يسيرا إال تلبث فلم على قال أجارني قد له قولي قال تشكوه حديثة في على بن

 فقالت رجعت حتى يسيرا إال تلبث فلم أجارنى قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان له قولي وقال إليھا فدفعھا ثوبه من ھدبة
  ضعيف إسناده  واحد ومعناھما القواريري حديث لفظ وھذا مرتين بي أثم الوليد عليك اللھم وقال يديه فرفع ضربا إال زادني ما

 مريم أبي عن حكيم بن نعيم أنبأنا موسى بن هللا عبيد ثنا قاال خيثمة وأبو شيبة أبي بن بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1304
 إسناده  الحديث فذكر يضربھا أنه الوليد تشتكى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاءت عقبة بن الوليد امرأة أن  علي عن

  ضعيف
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 عن عنه هللا رضي على عن الجزار بن يحيى عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1305
 غربت حتى الوسطى صالة عن شغلونا فقال الخندق فرض من فرضه على األحزاب يوم كان انه  سلم و عليه هللا صلى النبي

  مسلم شرط على صحيح إسناده  نارا وبيوتھم بطونھم أو وبيوتھم قبورھم هللا مأل الشمس

 سئل  قال لطفيلا أبي عن يحدث بزة أبي بن القاسم سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني  عبد حدثنا -  1306
 بشيء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خصنا ما فقال بشيء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خصكم ھل عنه هللا رضي علي
 من هللا لعن هللا لغير ذبح من هللا لعن مكتوب فيھا صحيفة فاخرج قال ھذا سيفي قراب في كان ما اال كافة الناس به يعم لم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  محدثا آوى من هللا ولعن والده لعن من هللا ولعن األرض منار سرق

 أبي بن علي عن عبيدة عن األعرج حسان أبي عن قتادة عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1307
 عن شغلونا كما نارا وقبورھم بيوتھم مألا اللھم  األحزاب يوم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضي طالب
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الشمس آبت حتى الوسطى صالة

 علي سمعت قال عدى بن حجية سمعت قال كھيل بن سلمة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1308
 عن وسئل المنسك بلغت إذا فقال األعرج عن وسأله ةسبع عن فقال البقرة عن رجل وسأله  عنه هللا رضي طالب أبي بن

  حسن إسناده  واألذن العين نستشرف ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا على وقال يضرة ال فقال القرن

 عليا ان  المعتمر بن حنش عن سماك أخبرنا سلمة بن حماد ثنا قاال المعنى وعفان بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1309
 بآخر اآلخر وتعلق بآخر اآلخر وتعلق بآخر وتعلق رجل فيھا وقع حتى فجاء لألسد زبية فاحتفروا باليمن كان عنه هللا رضي
 السالح أخذوا حتى ذلك في فتنازعوا قال فمات أخرج من ومنھم فيھا مات من فمنھم فيھا األسد فجرحھم أربعة صاروا حتى
 به رضيتم فإن بقضاء بينكم أقض تعالوا أناسي أربعة شأن في إنسان مائتي تقتلون ويلكم فقال عنه هللا رضي علي فأتاھم قال
 الدية وللرابع دية نصف وللثالث دية ثلث وللثاني دية ربع لألول فقضى قال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فارتفعوا وإال
 سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فارتفعوا قال حمواازد الذين قبائل على الدية وجعل بعضھم وكره بعضھم فرضى قال كاملة
 وكذا بكذا قضى عنه هللا رضي عليا ان فأخبر قال بقضاء بينكم سأقضي قال فاحتبى متكئا كان قال أحسبه حماد قال بھز قال
  ضعيف إسناده  بينكم سأقضي عفان قال قضاءه فأمضي قال

 عن على جلساء من ورجل مريم أبو حدثني حكيم بن نعيم حدثني شبابة ثنا الشاعر بن حجاح حدثني هللا عبد حدثنا -  1310
 من وال بعد الناس فزاد قال مواله فعلى مواله كنت من  خم غدير يوم قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان عنه هللا رضي على
   لغيره صحيح  عاداه من وعاد وااله

 عليا ان  عدى بن حجية عن كھيل بن سلمة أنبأنا سلمة بن حماد ثنا أسد بن بھز حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1311
 المنسك بلغت ما فقال العرج عن وسئل بأس ال فقال القرن المكسورة عن وسئل سبعة عن فقال البقرة عن سئل عنه هللا رضي

  حسن إسناده  واألذنين العينين نستشرف ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا قال ثم

 أعبد بن عن الورد أبي عن الجريري سعيد ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا النرسي الوليد بن العباس حدثني هللا عبد حدثنا -  1312
 قال طالب أبى بن يا حقه وما قلت قال الطعام حق ما تدري ھل أعبد بن يا  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي لي قال قال
 أطعمنا الذي  الحمد تقول قال شكره وما قلت قال فرغت إذا شكره ما وتدري قال رزقتنا فيما لنا بارك اللھم هللا بسم تقول
 أھله أكرم من وكانت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ابنة كانت عنھا هللا رضي فاطمة وعن عنى أخبرك أال قال ثم وسقانا
 اغبرت حتى البيت وقمت بنحرھا القربة أثرت حتى بالقربة وأسقت بيدھا الرحى أثر حتى بالرحى فجرت زوجتي وكانت عليه
 خدم أو بسبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فقدم ضرر ذلك من فاصابھا ثيابھا دنست حتى القدر تحت وأوقدت ثيابھا
 هللا صلى هللا لرسو إلى فانطلقت فيه أنت ما حر يقيك خادما فاسأليه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى انطلقى لھا فقلت قال
 أويت إذا خادم من لك خير ھو ما على أدلك أال فقال الحديث فذكر تسأله ولم فرجعت خداما أو خدما عنده فوجدت سلم و عليه
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 هللا عن رضيت فقالت رأسھا فأخرجت قال وثالثين أربعا وكبرى وثالثين ثالثا وأحمدي وثالثين ثالثا سبحي فراشك إلى
  صحيحة بأسانيد تقدم فاطمة وحديث ضعيف إسناده  نحوه أو الجريري عن علية بن حديث مثل فذكر مرتين ورسوله

 صالة الوسطى صالة ان نرى كنا قال عبيدة عن حسان أبي عن قتادة عن ھمام ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1313
 سلم و عليه هللا صلى النبي فقال العصر صالة عن وحبسونا اقتتلوا األحزاب يوم أنھم  عنه هللا رضي على فحدثنا قال الصبح
  العصر صالة الوسطى صالة أن يومئذ فعرفنا قال الوسطى صالة عن حبسونا كما نارا بطونھم امأل أو نارا قبورھم امأل اللھم
  مسلم شرط على صحيح إسناده

  عنه هللا رضي على عن وھب بن زيد عن رةميس بن الملك عبد أخبرني شعبة ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1314
 بين يشققھا ان فأمره وجھه في الغضب فعرف القوم على وخرج فلبسھا سيراء حلة إليه بعث سلم و عليه هللا صلى النبي أن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نسائه

 عليا رأيت  قال سبرة بن النزال سمعت لقا ميسرة بن الملك عبد عن شعبة ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1315
 وذراعيه وجھه فمسح كفا منه فأخذ ماء من بتور أتى العصر حضرت فلما الناس لحوائج قعد ثم الظھر صلى عنه هللا رضي
 وھذا يفعله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت وقد ھذا يكرھون ناسا ان وقال قائما فشرب فضله أخذ ثم ورجليه ورأسه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يحدث لم من ءوضو

 قال عنه هللا رضي عليا ان الشعبي عن كھيل بن سلمة عن سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1316
 جلدتھا قال رجمتھا ثم جلدتھا لم له فقيل رجمھا ثم جلدھا وضعت فلما ال قالت لعلك أتاك زوجك لعل استكرھت لعلك  لشراحة
  صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بسنة ورجمتھا هللا بكتاب

 عبد ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا قاال حساب بن عبيد بن محمد وثنا الحسين بن فضيل كامل أبو ثنا هللا عبد حدثنا -  1317
 تعلم من خياركم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي على عن سعد بن النعمان عن إسحاق بن الرحمن
  سعد بن النعمان وجھالة إسحاق بن عبدالرحمن لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  وعلمه القرآن

 عن القرشي إسحاق بن الرحمن عبد عن معاوية أبو حدثنا عمر بن هللا عبد الرحمن عبد أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1318
 فقال فأعني مكاتبتي عن عجزت انى المؤمنين أمير يا فقال رجل عنه هللا رضي عليا أتى  قال وائل أبي عن الحكم أبى سيار
 هللا ألداه دنانير صير جبل مثل عليك كان لو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علمنيھن كلمات أعلمك أال عنه هللا رضي علي
  ضعيف إسناده  سواك عمن بفضلك وأغنني حرامك عن بحاللك اكفني اللھم قل قال بلى قلت عنك

 عبيد بن محمد وثنا المقرئ المؤمن عبد بن وروح المقدمي بكر أبي بن ومحمد الجحدري كامل أبو ثنا هللا عبد حدثنا - 1319
 على عن سعد بن النعمان عن إسحاق بن الرحمن عبد ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا قالوا القواريري عمر بن هللا وعبيد حساب بن

  لغيره حسن  بكورھا في ألمتي بارك اللھم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي

 جالسا كنت  قال موسى أبي بن بردة أبو حدثني كليب بن عاصم عن عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1320
 صلى هللا رسول لي قال على قال قال الناس أمر من بأمر هفأمر موسى أبي على فقام عنه هللا رضي علي فأتانا موسى أبي مع
 في خاتمي اجعل ان ونھاني السھم تسديد بالسداد واذكر الطريق ھدايتك بالھدى واذكر وسددني اھديني اللھم قل سلم و عليه هللا
 أبو قال والقسية الميثرة عن ونھاني عنى ايتھما على اشتبه الذي أنا عاصم قال الوسطى أو السبابة إلى بردة أبو وأھوى ھذه
 وأما رحالھم على يجعلونه لبعولتھن النساء تصنعه كانت شيء الميثرة أما قال القسية وما الميثرة ما المؤمنين ألمير فقلت بردة
 تعرف السبنى رأيت فلما بردة أبو قال األترج أمثال فيھا حرير فيھا عاصم شك اليمن أو الشام من تأتينا كانت فثياب القسي
  قوي إسناده  ھي أنھا
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 سعد بن النعمان عن إسحاق بن الرحمن عبد ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا حجاج أخو المنھال بن محمد ثنا هللا عبد حدثنا - 1321
 سأل رجل بعد ھذا عن سأل أحدا سمعت ما فقال رمضان بعد اصوم أن تأمرني شھر أي المؤمنين أمير يا  لعلي رجل قال قال

 بعد شھرا صائما كنت ان فقال رمضان بعد أصوم ان تأمرني شھر أي هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناده  قوم على فيه ويتوب قوم على تاب يوم وفيه هللا شھر فإنه المحرم فصم رمضان

 عبد عن فضيل بن محمد ثنا الناقد عمرو وحدثني زياد بن الواحد عبد ثنا المؤمن عبد بن روح ثنا هللا عبد حدثنا - 1322
 اللھم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن سعد بن النعمان عن إسحاق بن الرحمن
  ضعيف إسناده وھذا لغيره حسن  بكورھا في ألمتي بارك

 عنه هللا رضي عليا أتيت  قال خير عبد عن علقمة بن خالد عن عوانة أبي عن أراه عفان ثنا أبي ثنا هللا عبد حدثنا - 1323
 يده على فصب اإلناء فرفع وإناء بطست فأتى يعلمنا أن اال يريد ما صلى وقد بالطھور يصنع ما فقلنا بطھور فدعا صلى وقد

 ثالثا وجھه غسل مث منه أخذ الذي الكف من وتنثر تمضمض ثم ثالثا واستنثر فمضمض اإلناء في يده غمس ثم ثالثا فغسلھا
 الشمال ورجله ثالثا اليمنى غسل ثم واحدة مرة برأسه فمسح الماء في يده جعل ثم ثالثا الشمال ويده ثالثا اليمنى يده وغسل
  صحيح إسناده  ھذا فھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طھور يعلم ان سره من قال ثم ثالثا

 عبد عن مجاھد عن الجزري الكريم عبد عن خيثمة أبو معاوية بن زھير أنبأنا معاذ ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1324
 أتصدق وان بدنه على أقوم ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني  قال عنه هللا رضي على عن ليلى أبي بن الرحمن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عندنا من نعطيه نحن قال منھا الجازر أعطى ال وان وأجلتھا وجلودھا بلحومھا

 عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن مجاھد عن الكريم عبد عن الثوري سفيان ثنا معاذ ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1325
 صحيح إسناده  عندنا من نعطيه نحن يقل لم أنه اال ھذا مثل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني  قال عنه هللا رضي على
  يخينالش شرط على

  عنه هللا رضي علي عن السلماني عبيدة عن حسان أبي عن قتادة أنبأنا ھمام ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1326
 حتى الوسطى الصالة عن حبسونا كما نارا وقبورھم بيوتھم هللا مأل األحزاب يوم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

  مسلم شرط على صحيح إسناده  الكلمتين إحدى الشمس آبت حتى قال أو الشمس غابت

 رضي الخطاب بن عمر ان الجنبي  ظبيان أبي عن السائب بن عطاء عن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1327
 عمر فأمر زنت اقالو ھذه ما فقال عنه هللا رضي علي فلقيھم ليرجموھا بھا فذھبوا برجمھا فأمر زنت قد بامرأة أتى عنه هللا

 ما قال عنه هللا رضي علي ردنا قالوا ردكم ما فقال عنه هللا رضي عمر إلى فرجعوا وردھم أيديھم من على فانتزعھا برجمھا
 ص[  النبي سمعت أما قال ھؤالء رددت مالك فقال المغضب شبه وھو فجاء على إلى فأرسل علمه قد لشيء اال على ھذا فعل
 يعقل حتى المبتلى وعن يكبر حتى الصغير وعن يستيقظ حتى النائم عن ثالثة عن القلم رفع يقول سلم و عليه هللا صلى]  155
  يرجمھا فلم أدري ال وأنا قال أدري ال عمر فقال بھا وھو أتاھا فلعله فالن بنى مبتالة ھذه فإن عنه هللا رضي علي قال بلى قال

  لغيره صحيح

 زياد بن الواحد عبد ثنا المؤمن عبد بن روح وحدثني مسھر بن على ثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1328
 بارك اللھم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي على عن سعد بن النعمان عن إسحاق بن الرحمن عبد عن

  سعد بن النعمان جھالةو إسحاق بن عبدالرحمن لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  بكورھا في ألمتي

 بن النعمان عن إسحاق بن الرحمن عبد ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا القواريرى عمر بن هللا عبيد حدثني هللا عبد حدثنا - 1329
 ركعتم إذا وقال راكع وھو القرآن يقرأ أن نھى سلم و عليه هللا صلى أنه  رفعه عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن سعد

  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  لكم يستجاب أن فقمن فادعوا سجدتم وإذا هللا فعظموا
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 قال منه سمعت ما اال أحدثك ال عبيدة قال قال محمد عن عون بن عن عدى أبي بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1330
 قلت قال محمد لسان عن يقتلونھم ينالذ هللا وعد ما لنبأتكم تبطروا ان لوال على له وحلف مرار ثالث عبيدة لنا فحلف محمد
 أو قال أحسبه اليد مثدون أو اليد مخدج رجل فيھم الكعبة ورب إي الكعبة ورب إي الكعبة ورب إي  قال منه سمعته آنت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  اليد مودن

 سعد بن النعمان عن إسحاق بن رحمنال عبد عن معاوية وأبو مسھر بن على حدثني معمر أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1331
 إسناده وھذا لغيره حسن  بكورھا في ألمتي بارك اللھم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي على عن

  ضعيف

 اكن  قال سعد بن النعمان ثنا إسحاق بن الرحمن عبد عن مسھر بن على أخبرنا سعيد بن سويد حدثني هللا عبد حدثنا -  1332
 يحشرون أرجلھم على ما وهللا ال قال}  وفدا الرحمن إلى المتقين نحشر يوم{  اآلية ھذه فقرأ عنه هللا رضي علي عند جلوسا
  الجنة أبواب يضربوا حتى عليھا فيركبون ذھب من رحائل عليھا مثلھا الخالئق ير لم بنوق ولكن أرجلھم على الوفد يحشر وال

  ضعيف إسناده

 وقفت  قال عكرمة عن صالح بن أبان حدثني إسحاق بن محمد عن عدى أبي بن محمد ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا - 1333
 طالب أبي بن علي سمعت قال اإلھالل ھذا ما هللا عبد أبا يا فقلت الجمرة رمى حتى لبيك يقول أسمعه أزل فلم الحسين مع

  حسن إسناده  إليھا انتھى حتى أھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان وحدثني الجمرة إلى انتھى حتى يھل عنه هللا رضي

 رضي على عن سعد بن النعمان عن إسحاق بن الرحمن عبد ثنا معاوية أبو ثنا خيثمة أبو زھير حدثني هللا عبد حدثنا -  1334
 صلى هللا رسول فقال رمضان بعد أصومه بشھر أخبرني هللا رسول يا فقال رجل سلم و عليه هللا صلى النبي أتى  قال عنه هللا
 على فيه ويتاب قوم على فيه تاب يوم وفيه هللا شھر فأنه المحرم فصم رمضان بعد شھرا صائما كنت ان سلم و عليه هللا

  ضعيف إسناده  آخرين

 جاء  قال عنه هللا رضي على عن ربعي عن منصور عن شريك أخبرنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1335
 رغبة بھم ليس أتوك قد عبيدنا من ناسا وإن وحلفاؤك جيرانك إنا محمد يا فقالوا قريش من أناس سلم و عليه هللا صلى النبي
 صدقوا قال تقول ما عنه هللا رضي بكر ألبي فقال إلينا فارددھم وأموالنا ضياعنا من فروا إنما الفقه في رغبة وال الدين في
 لجيرانك إنھم صدقوا قال تقول ما عنه هللا رضي لعمر قال ثم سلم و عليه هللا صلى النبي هوج فتغير قال جيرانك إنھم

  ضعيف إسناده  سلم و عليه هللا صلى النبي وجه فتغير وحلفاؤك

 إسحاق بن الرحمن عبد عن مسھر بن على أخبرنا ومائتين وعشرين ست سنة سعيد بن سويد حدثني هللا عبد حدثنا -  1336
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال فقال والسجود الركوع في اقرأ رجل سأله  قال عنه هللا رضي على عن سعد بن نالنعما عن
  لكم يستجاب أن فقمن المسألة في فاجتھدوا سجدتم وإذا هللا فعظموا ركعتم فإذا والسجود الركوع في أقرأ ان نھيت انى سلم
  سعد بن النعمان ولجھالة إسحاق بن عبدالرحمن لضعف ضعيف إسناده وھذا لغيره حسن

 النعمان عن إسحاق بن الرحمن عبد عن فضيل بن محمد ثنا محمد أبو األسدي يعقوب بن عباد حدثني هللا عبد حدثنا -  1337
 ظھورھا من بطونھا يرى لغرفا الجنة في ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي على عن سعد بن

  نيام والناس بالليل  وصلى الطعام وأطعم الكالم أطاب لمن قال ھي لمن هللا رسول يا أعرابي فقال بطونھا نم وظھورھا
  لغيره حسن

 بن ثنا األسدي يعقوب بن عباد وحدثني زياد بن الواحد عبد ثنا المقرئ المؤمن عبد بن روح حدثني هللا عبد حدثنا -  1338
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي على عن سعد بن النعمان عن اقإسح بن الرحمن عبد عن جميعا فضيل
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  بكورھا في ألمتي بارك اللھم  سلم
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 قال سبع بن هللا عبد عن كھيل بن سلمة عن األعمش عن بكر أبو أنبأنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1339
 لنبيرن وهللا ھو من فأعلمنا الناس قال قال ھذه من ھذه لتخضبن النسمة وبرأ الحبة فلق والذي  فقال عنه هللا رضي ىعل خطبنا
 رسول إليه وكلكم ما إلى أكلكم ولكن ال قال إذا استخلف ذلك علمت قد كنت أن قالوا قاتلي غير يقتل ان با أنشدكم قال عترته
  ضعيف دهإسنا  سلم و عليه هللا صلى هللا

 السلمي الرحمن عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن السدي عن زائدة أنبأنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1340
 لرسول أمة فإن يحصن لم ومن منھم أحصن من الحدود أرقائكم على أقيموا الناس أيھا يا قال عنه هللا رضي علي خطب  قال
 بنفاس عھد حديث ھي فإذا فأتيتھا الحد عليھا أقيم أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمرني زنت سلم و عليه هللا صلى هللا

 شرط على صحيح إسناده  أحسنت فقال له ذلك فذكرت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتيت تموت ان جلدتھا أنا ان فخشيت
  مسلم

 هللا رضي على عن مضرب بن حارثة عن إسحاق أبي عن إسرائيل ناث آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1341
 اذھب فقال بينھم ألقضي مني أسن وھم قوم إلى تبعثني إنك فقلت اليمن إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثني  قال عنه
  صحيح إسناده  لسانك ويثبت قلبك سيھدي هللا فإن

 على عن سعد بن النعمان عن أسحق بن الرحمن عبد عن معاوية أبو ثنا شيبة بيأ بن بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1342
 النساء من الصور اال شراء وال بيع فيھا ما سوقا الجنة في إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي

 نحن يقلن مثلھا الخالئق ير لم اتاأصو يرفعن العين للحور لمجمعا فيھا وإن فيھا دخل صورة الرجل اشتھى فإذا والرجال
  ضعيف إسناده  له وكنا لنا كان لمن فطوبى نبؤس فال الناعمات ونحن نسخط فال الراضيات ونحن نبيد فال الخالدات

 قال قال عنه هللا رضي على عن إسحاق بن الرحمن عبد ثنا معاوية أبو ثنا خيثمة أبو زھير حدثني هللا عبد حدثنا - 1343
 مجتمع وفيھا قال دخلھا صورة الرجل اشتھى فإذا قال انه اال الحديث فذكر سوقا الجنة في ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناده  مثله فذكر أصواتا يرفعن العين الحور

 على عن قيس بن حية أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا الرزاق عبد ثنا البلخي أبان بن محمد حدثني هللا عبد حدثنا - 1344
 هللا رسول وضوء إلى ينظر ان سره من قال ثم وضوئه فضل شرب ثم برأسه مسح ثم ثالثا ثالثا توضأ  أنه عنه هللا رضي
  حسن إسناده  ھذا إلى فلينظر سلم و عليه هللا صلى

 عنه هللا رضي على عن غفلة بن سويد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1345
 كما اإلسالم من يمرقون تراقيھم يجاوز ال القرآن يقرؤون قوم الزمان آخر في يكون  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  الشيخين رجال ثقات رجاله لغيره صحيح  مسلم كل على حق قتالھم الرمية من السھم يمرق

  عنه هللا رضي علي عن المضرب بن حارثة عن إسحاق أبو ثنا زھير ثنا لكام أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1346

 عن مضرب بن حارثة عن إسحاق أبي عن زھير ثنا قاال النضر وأبو آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد وحدثنا - 1346
 أدنى أحد منا يكون فما سلم و عليه هللا صلى هللا برسول اتقينا القوم القوم ولقي البأس احمر إذا كنا  قال عنه هللا رضي على
  صحيح إسناده  منه القوم من

 عبيد عن أبيه عن على بن زيد عن عياش بن الرحمن عبد عن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1347
 كلھا وعرفة الموقف ھذا لفقا بعرفه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقف  قال عنه هللا رضي على عن رافع أبي بن هللا

 الناس أيھا السكينة ويقول إليھم يلتفت ال وشماال يمينا اإلبل يضربون والناس ناقته على يعنق فجعل أسامة أردف ثم موقف
 فقال قزح على وقف أصبح فلما بھا بات ثم والعشاء المغرب يعنى الصالتين بھا فصلى جمعا فأتى الشمس غابت حين ودفع
 الفضل وأردف حبسھا ثم الوادي جاز حتى فخبت أقرعھا محسر أتى فلما سار ثم قال موقف كلھا وجمع موقفال وھو قزح ھذا
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 أبي ان فقالت خثعم من شابة امرأة أتته ثم منحر كلھا ومنى المنحر ھذا فقال المنحر أتى ثم فرماھا الجمرة أتى حتى سار ثم
 له فقال الفضل عنق ولوى قال أبيك عن فادى نعم قال عنه أحج أن ئيجز فھل الحج في هللا فريضة أدركته وقد أفند قد شيخ

 قبل أفضت فقال رجل وأتاه قال عليھما الشيطان فخفت وشابة شابا رأيت قال عمك بن عنق لويت لك ما هللا رسول يا العباس
  لنزعت عليھا الناس يغلبكم أن لوال سقايتكم المطلب عبد بنى يا فقال زمزم وأتى قال والحرج قصر أو فاحلق قال أحلق أن

  حسن إسناده

 أبي عن البطين مسلم عن الحنفي إسماعيل عن البريد بن يعنى ھاشم ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1348
 عنه هللا رضي علي فقال الفرات شط على جلسنا حتى نمشي فانطلقنا عنه هللا رضي علي بيدي أخذ  قال السلمي الرحمن عبد
 فيم هللا رسول يا فقال رجل فقام سعادة أو شقاء هللا من لھا سبق قد اال منفوسة نفس من ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
 فسنيسره{  قوله إلى}  بالحسنى وصدق واتقى أعطى من فأما{  اآلية ھذه قرأ ثم له خلق لما ميسر فكل أعملوا قال نعمل إذا

   البريد بن ھاشم غير الصحيح رجال الهرج قوي إسناده  للعسرى

 عليا رأيت  قال الوادعي حية أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا هللا عبد حدثنا - 1349
 وغسل ثالثا وجھه وغسل ثالثا وأستنشق وتمضمض ثالثا كفيه فغسل فتوضأ بماء دعا ثم الرحبة في بال عنه هللا رضي
 رأيتموني كالذي فعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال ثم ثالثا ثالثا قدميه وغسل برأسه ومسح ثالثا ثالثا ذراعية
  حسن إسناده  فعلت

 هللا رضي على عن حية أبي عن إسحاق أبي عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا خيثمة أبو زھير حدثني هللا عبد حدثنا - 1350
  حسن إسناده  ثالثا ثالثا توضأ سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عنه

 هللا رضي عليا رأيت  قال حية أبي عن إسحاق أبي عن األحوص أبو ثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1351
 وضوئه فضل فشرب قام ثم الكعبين إلى قدميه غسل ثم برأسه ومسح ثالثا وذراعية ثالثا وجھه غسل ثم كفيه فأنقى توضأ عنه
  حسن إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طھور أريكم ان أردت إنما قال ثم

 قد وكان البصري مطر أبو حدثني نافع بن المختار عن الفزاري مروان ثنا سعيد بن سويد حدثني هللا عبد حدثنا -  1352
 في به أتجمل ما الرياش من رزقني الذي  الحمد قال لبسه فلما دراھم بثالثة ثوبا اشترى عليا أن  عنه هللا رضي عليا أدرك
  ضعيف إسناده  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ھكذا قال ثم عورتي به وأوارى الناس

 قال الھمداني حية أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا أبي ثنا القرشي سعيد عن يحيى بن سعيد حدثني هللا عبد حدثنا - 1353
 فتوضأ قال إلى فلينظر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وضوء إلى ينظر ان سره من  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قال
  حسن إسناده  وضوئه فضل شرب ثم برأسه مسح ثم ثالثا ثالثا

 حدثا غالما أتى عليا رأى انه  مطر أبي عن التمار نافع بن مختار ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1354
 ما الرياش من رزقني الذي  الحمد ولبسه يقول الكعبين إلى الرسغين بين ما إلى ولبسه دراھم بثالثة قميصا منه فاشترى
 شيء ھذا قال سلم و عليه هللا صلى هللا نبي عن أو نفسك عن ترويه شيء ھذا فقيل عورتي به وأوارى الناس في به أتجمل
 وأوارى الناس في به أتجمل ما الرياش من رزقني الذي  الحمد الكسوة عند يقوله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته

  ضعيف إسناده  عورتي به

 في على المؤمنين أمير مع جلوس نحن بينا  قال مطر أبي عن مختار ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1355
 ائتني فقال قنبر فدعا الزوال عند وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وضوء أرني فقال رجل جاء الرحبة باب على المسجد
 ثالثا ذراعية وغسل ثالثا واستنشق فيه في أصابعه بعض فادخل ثالثا وتمضمض ثالثا ووجھه كفيه فغسل ماء من بكوز
 حسا ثم صدره على تھطل ولحيته ثالثا ينالكعب إلى ورجليه الرأس من وخارجھما الوجه من داخلھا فقال واحدة رأسه ومسح
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 و عليه هللا صلى هللا نبي وضوء كان كذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وضوء عن السائل أين قال ثم الوضوء بعد حسوة
  ضعيف إسناده  سلم

 سمعت قال شداد بن عن إبراھيم بن سعد عن مسعر ثنا قاال نعيم وأبو عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1356
  ألحد أبويه نعيم أبو قال لسعد اال ألحد وأمه أباه يجمع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ما  يقول عنه هللا رضي عليا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 هللا رضي على عن منالرح عبد أبي عن عبيدة بن سعد عن األعمش ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1357
 أخي ابنة تلك قال حمزة ابنة نعم قلت قال شيء وعندك قال إلينا تروج وال قريش في تنوق لك ما هللا رسول يا  قلت قال عنه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الرضاعة من

 بن هللا عبد عن الخير أبي عن حبيب أبي بن يزيد ثنا لھيعة بن هللا عبد ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1358
 اتخذنا لو أصحابه بعض فقال فركبھا بغلة سلم و عليه هللا صلى للنبي أھديت  قال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي عن زرير
  لغيره صحيح  يعلمون ال الذين ذلك يفعل إنما الخيل على الحمير تنزوا أن أتريدون قال ھذا مثل

 بن زيد عن عمرو بن هللا عبيد حدثنا الرقى ھالل بن العالء ثنا الناقد بكير بن محمد بن عمرو حدثني هللا عبد حدثنا -  1359
 يتوضأ سلم و عليه هللا صلى هللا نبي كان كيف أريكم أال  عنه هللا رضي على قال قال حية أبي عن إسحاق أبي عن أنيسة أبي
 إلى يديه وغسل ثالثا وجھه وغسل ثالثا واستنثر ثالثا واستنشق ثاثال يديه فغسل ماء من وتور بطست فائتوني قال بلى قلنا

  حسن إسناده  ثالثا رجليه وغسل ثالثا برأسه ومسح ثالثا المرفقين

 عنه هللا رضي عليا ان ظبيان أبي عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1360
 وعن يستيقظ حتى النائم عن ثالثة عن القلم رفع يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أما المؤمنين أمير يا  لعمر قال

  لغيره صحيح  يعقل حتى المبتلى وعن يكبر حتى الصغير

 بن حمدم عن عقيل بن محمد بن هللا عبد ثنا الحسام أبي بن سلمة بن سعيد ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1361
 لم أربعا أعطيت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عنه هللا رضي طالب أبي بن علي أباه سمع انه األكبر على

 إسناده  األمم خير أمتي وجعلت طھورا لي التراب وجعل أحمد وسميت األرض مفاتيح أعطيت هللا أنبياء من أحد يعطھن
  حسن

 عنه هللا رضي عليا ان ظبيان أبي عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1362
 وعن يستيقظ حتى النائم عن ثالثة عن القلم رفع يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أما المؤمنين أمير يا  لعمر قال

  لغيره حسن  يعقل حتى المبتلى وعن يكبر حتى الصغير

 عنه هللا رضي على عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن إسحاق أبو إسرائيل ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد ثناحد - 1363
 ال العظيم العلي هللا اال إله ال لك مغفور انه على لك غفر قلتھن إذا كلمات أعلمك أال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله لغيره حسن  العالمين رب  الحمد العظيم العرش رب هللا سبحان الكريم الحليم ھو اال إله
  البخاري رجال فمن ھاشم بني مولى سعيد أبي

 رضي على عن الحرث عن الشعبي عن الرحمن عبد بن حصين ثنا ھشيم ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1364
 والمستوشمة والواشمة له والمحلل والمحل وكاتبه وشاھديه وموكله الربا آكل لعن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عنه هللا

  لغيره حسن  النوح عن ونھى الصدقة ومانع
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 على عن جحيفة أبي عن إسحاق أبي عن أخبرني إسحاق أبي بن يونس قال حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1365
 على عقوبته يثنى ان من أعدل فا به فعوقب ذنبا الدنيا في أذنب من  سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس قال قال عنه هللا رضي
  حسن إسناده  عنه عفا قد شيء في يعود أن من أكرم فا عنه وعفا عليه هللا فستر الدنيا في ذنبا أذنب ومن عبده

 عن ميسرة بن الملك عبد عن منصور عن جرير ثنا قاال عيلإسما بن إسحاق وثنا خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا -  1366
 ثم حوله وقعدنا فقعد الرحبة في يجلسه له مجلس إلى فانطلق الظھر عنه هللا رضي علي مع صلينا  قال سبرة بن النزال

 مقا ثم برجليه ومسح برأسه ومسح وذراعيه بوجھه ومسح واستنشق فتمضمض كفا منه فأخذ بإناء فأتى العصر حضرت
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت انى قائم وھو أحدھم يشرب ان يكرھون رجاال ان حدثت انى قال ثم إنائه فضل فشرب
  داود أبو رجال فمن إسماعيل بن إسحاق غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  فعلت كما فعل

 هللا رضي عليا ان القرظي كعب بن محمد عن كليب بن عاصم عن شريك حدثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1367
 ألربعون اليوم صدقتي وإن الجوع من بطني على الحجر ألربط وإني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع رأيتني لقد  قال عنه
  النقطاعه ضعيف إسناده  ألفا

 هللا رضي على عن القرظي كعب بن محمد عن ليبك بن عاصم عن شريك ثنا أسود حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1368
  ضعيف إسناده  دينار ألف أربعين لتبلغ مالي صدقة وان فيه وقال الحديث فذكر  عنه

 سلمة عن إبراھيم بن محمد عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن حماد ثنا إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1369
 لك األولى فإن النظر النظر تتبع ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال عنه هللا رضي على عن الطفيل أبي بن

  لغيره حسن  األخيرة لك وليست

 بن محمد عن عقيل بن محمد بن هللا عبد عن عمرو بن هللا عبد أنبأنا عدى بن زكريا ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1370
 صلى هللا رسول فدعاني قال جعفر بعمه سماه الحسين ولد فلما حمزة سماه الحسن ولد الم  قال عنه هللا رضي على عن على
 ثقات رجاله حسن إسناده  وحسينا حسنا فسماھما أعلم ورسوله هللا فقلت ھذين اسم أغير ان أمرت انى فقال سلم و عليه هللا

  محمد بن عبدهللا غير الصحيح رجال

 على عن ناجذ بن ربيعة عن صادق أبي عن المغيرة بن عثمان عن عوانة أبو ثنا عفان ناث أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1371
 رھط فيھم المطلب عبد بنى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دعا أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جمع  قال عنه هللا رضي
 دعا ثم يمس لم كأنه ھو كما الطعام وبقى قال شبعوا حتى فأكلوا طعام من مدا لھم فصنع قال الفرق ويشرب الجذعة يأكل كلھم
 الناس والى خاصة لكم بعثت انى المطلب عبد بنى يا فقال يشرب لم أو يمس لم كأنه الشراب وبقى رووا حتى فشربوا بغمر
 وكنت إليه فقمت قال أحد إليه يقم فلم قال وصاحبي أخي يكون أن على يبايعني فأيكم رأيتم ما اآلية ھذه من رأيتم وقد بعامة
  يدي على بيده ضرب الثالثة في كان حتى اجلس لي فيقول إليه أقوم ذلك كل مرات ثالث قال اجلس فقال قال القوم أصغر
  ضعيف إسناده

 بن النزال عن ميسرة بن الملك عبد عن األعمش عن فضيل بن ثنا عمر بن هللا عبد الرحمن عبد أبو ثنا هللا عبد حدثنا - 1372
 على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ھكذا قال ثم قائم وھو شرب انه  عنه هللا رضي علي عن سبرة
  الصحيح شرط

 بن سلمة عن التيمي إبراھيم بن محمد عن إسحاق بن محمد ثنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1373
 وانك الجنة من كنزا لك ان على يا  له قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان عنه هللا ضير طالب أبي بن علي عن الطفيل أبي
  لغيره حسن  اآلخرة لك وليست األولى لك فإنما النظرة النظرة تتبع فال قرنيھا ذو
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 عبد عن دمجاھ عن نجيح أبي بن هللا عبد عن إسحاق بن محمد ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1374
 وأمرني ثالثين بيده نحر بدنة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نحر لما  قال عنه هللا رضي على عن ليلى أبي بن الرحمن
 لما مخالف ھو ثم ضعيف إسناده  شيئا منھا جازرا تعطين وال وجاللھا وجلودھا الناس بين لحومھا اقسم وقال سائرھا فنحرت

 ما فنحر عليا أعطى ثم بيده وستين ثالثا ھديه نحر)  سلم و عليه هللا صلى(  النبي أن جابر حديث من وغيره 1218 مسلم في
  المئة تكملة بدنة وثالثون سبع وھي غبر

 عليا سألنا  يقول ضمرة بن عاصم سمعت قال إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1375
 إذا قال ذلك منا أطاق من قلنا ذلك تطيقون ال انكم فقال النھار من سلم و عليه هللا صلى هللا سولر صالة عن عنه هللا رضي
 الظھر عند ھھنا من كھيئتھا ھھنا من الشمس كانت وإذا ركعتين صلى العصر عند ھھنا من كھيئتھا ھھنا من الشمس كانت
 المالئكة على بالتسليم ركعتين كل بين ويفصل ربعاأ العصر وقبل ركعتين وبعدھا أربعا الظھر قبل ويصلي أربعا صلى

  قوي إسناده  والمسلمين المؤمنين من تبعھم ومن والنبيين المقربين

 بن الحرث عن الملك عبد بن الحكم عن األبار حفص أبو ثنا الحرث أبو يونس بن سريج حدثني الرحمن عبد أبو قال - 1376
 من مثل فيك  سلم و عليه هللا صلى النبي لي قال قال عنه هللا رضي على عن ناجذ بن ربيعة عن صادق أبي عن حصيرة
 مفرط محب رجالن في يھلك قال ثم به ليس التي بالمنزلة أنزلوه حتى النصارى وأحبته أمه بھتوا حتى اليھود أبغضته عيسى
  ضعيف إسناده  يبھتني أن على شنآني يحمله ومبغض في ليس بما يقرظني

 عن الشيباني غيالن أبو ثنا مخلد بن خالد ثنا مليح بن الجراح بن وكيع بن سفيان محمد أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1377
  قال عنه هللا رضي طالب أبى بن علي عن ناجذ بن ربيعة عن صادق أبي عن حصيرة بن الحرث عن الملك عبد بن الحكم
 أنزلوه حتى النصارى وأحبته أمه بھتوا حتى يھود أبغضته ثالم عيسى من فيك إن فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دعاني
 لست إني أال يبھتني أن على شنآني يحمله ومبغض في ليس بما يقرظني محب اثنان في يھلك وإنه أال به ليس الذي بالمنزل
 عليكم فحق هللا طاعة من أمرتكم فما استطعت ما سلم و عليه هللا صلى نبيه وسنة هللا بكتاب أعمل ولكني إلي يوحى وال بنبي

  ضعيف إسناده  وكرھتم أحببتم فيما طاعتي

 كنت  قال أبيه عن كليب بن عاصم عن المزني مالك بن القاسم ثنا حرب بن زھير خيثمة أبو حدثني هللا عبد حدثنا - 1378
 هللا رضي عائشة اال أحد عنده وليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على دخلت انى فقال عنه هللا رضي علي عند جالسا
 القرآن يقرؤون المشرق من يخرجون قوم قال أعلم ورسوله هللا قلت قال وكذا كذا وقوم أنت كيف طالب أبي بن يا فقال عنھا
 رجاله جيد إسناده  حبشية ثدي يديه كأن اليد مخدج رجل فمنھم الرمية من السھم مروق الدين من يمرقون تراقيھم يجاوز ال

  جيد إسناده:  البداية في كثير ابن وقال السنن أصحاب رجال فمن عاصم والد شھاب بن كليب غير الصحيح رجال

 عند جالسا كنت  قال أبيه عن كليب بن عاصم ثنا إدريس بن هللا عبد ثنا معمر أبو إسماعيل حدثني هللا عبد حدثنا - 1379
 فقال عنه فشغل الناس يكلم وھو عنه هللا رضي علي على فاستأذن السفر ثياب عليه رجل عليه دخل إذ عنه هللا رضي علي
 كذا وقوم أنت كيف لي فقال عنھا هللا رضي عائشة وعنده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على دخلت انى عنه هللا رضي علي
 يجاوز ال القرآن نيقرؤو المشرق قبل من يخرجون قوم فقال قال أعلم ورسوله هللا فقلت عاد ثم أعلم ورسوله هللا فقلت وكذا

 ان أخبرتكم ھل با أنشدكم حبشية ثدي يده كأن اليد مخدج رجل فيھم الرمية من السھم يمرق كما الدين من يمرقون تراقيھم
  جيد إسناده  بطوله الحديث فذكر فيھم

 ذي وعمرو الوادعي يةح أبي عن إسحاق أبي عن أبيه عن أبي ثنا الجراح بن وكيع بن سفيان حدثني هللا عبد حدثنا - 1380
 ثالثا واالستنشاق المضمضة في اشك وأنا قال واستنشق ومضمض يديه فغسل توضأ عنه هللا رضي عليا أبصرنا  قال مر

 رأسه بھا فمسح غرفة أخذ ثم أحدھما قال وأذنيه برأسه ومسح ثالثا منھما واحدة كل ثالثا ويديه ثالثا وجھه وغسل ال أم ذكرھا
 لضعف ضعيف وإسناده لغيره حسن  آخر يتوضأ سلم و عليه هللا صلى النبي كان ھكذا قال ثم ضوئهو فضل فشرب قام ثم

  وكيع بن سفيان
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  عنه هللا رضي هللا عبيد بن طلحة مسند

 هللا عبيد بن طلحة قال قال مليكة أبي بن عن ورد بن الجبار وعبد عمر بن نافع ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1381
  النقطاعه ضعيف إسناده  هللا عبد وأم هللا عبد وأبو هللا عبد البيت أھل نعم  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 بن طلحة قال قال مليكة أبي بن عن الورد بن الجبار وعبد عمر بن نافع ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1382
 من عنه هللا رضي العاص بن عمرو ان  يقول سمعته انى اال شيئا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن أحدث ال هللا عبيد
  هللا عبد وأم هللا عبد وأبو هللا عبد البيت أھل نعم قال طلحة عن مليكة أبي بن عن ورد بن الجبار عبد وزاد قال قريش صالح
  النقطاعه ضعيف إسناده

 بن الرحمن عبد بن معاذ عن المنكدر بن محمد حدثني جريج بن ثنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1383
 وطلحة طير له فأھدى حرم ونحن عنه هللا رضي هللا عبيد بن طلحة مع كنا  قال عثمان بن الرحمن عبد أبيه عن التيمي عثمان
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أكلناه وقال أكله من وفق طلحة استيقظ فلما يأكل فلم تورع من ومنا أكل من فمنا راقد
  مسلم رجال فمن عثمان بن عبدالرحمن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده

 عبيد بن طلحة عمر رأى  قال أبية عن طلحة بن يحيى عن عامر عن مطرف ثنا أسباط ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1384
 و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت أنى اال ال قال فالن أبا يا عمك بن إمرة ساءتك لعلك فالن أبا يا لك ما فقال ثقيال هللا
 لھا أشرق اال موته عند عبد يقولھا ال كلمة ألعلم انى يقول سمعته مات حتى عليه القدرة اال عنه أسأله ان منعني ما حديثا سلم
 بھا أمر كلمة من أعظم كلمة تعلم قال ھي وما قال ھي ما ألعلم انى عنه هللا رضي عمر فقال قال كربته عنه هللا ونفس لونه
 طلحة بن يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  ھي وهللا ھي صدقت طلحة قال هللا اال إله ال الموت عند عمه
  السنن أصحاب رجال فمن

 هللا صلى هللا رسول بھا وقى شالء يده طلحة رأيت  قيس قال قال يلإسماع عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1385
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أحد يوم سلم و عليه

 بن طلحة بن يحيى عن الشعبي عن مطرف عن عمر بن صالح ثنا مھدي بن إبراھيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1386
 قال بكر أبا يعنى عمك بن امرأة ساءتك لعله كئيبا محمد أبا يا لك ما فقال كئيبا آهر عنه هللا رضي عمر إن  أبيه عن هللا عبيد
 هللا فرج اال موته عند عبد يقولھا ال كلمة يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت ولكني عنه هللا رضي بكر أبى على وأثنى ال

 له فقال ألعلمھا إني عنه هللا رضي عمر له فقال مات حتى اعليھ القدرة اال عنھا أسأله ان منعني فما لونه وأشرق كربته عنه
 وهللا ھي طلحة فقال هللا إال إله ال عمه بھا أمر كلمة من أعظم ھي كلمة تعلم ھل عنه هللا رضي عمر له فقال ھي وما طلحة
  صحيح إسناده  ھي

 مر انه  دينار بن خالد بن داود أخبرني لغفاريا معن بن محمد حدثني هللا عبد بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1387
 عند لنجد انا يوسف أبو له قال قال عنه هللا رضي الرحمن عبد أبي بن ربيعة على تيم بنى من يوسف أبو له يقال ورجل ھو

 انه هللا عبيد بن طلحة يلزم وكان قال الھدير بن ربيعة ولكن كثيرا حديثا عندي ان أما فقال عندك نجده ماال الحديث من غيرك
 له قلت الرحمن عبد أبي بن ربيعة قال واحد حديث غير قط حديثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن يحدث طلحة يسمع لم
 قبور فإذا منھا فدنونا قال وأقم حرة على أشرفنا إذا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجنا طلحة لي قال قال ھو وما

 صلى هللا رسول قال قال الشھداء قبور جئنا إذا حتى خرجنا ثم أصحابنا قبور قال ھذه إخواننا قبور هللا ولرس يا قلنا بمحنية
  داود أبي رجال فمن دينار بن خالد بن داود غير الصحيح رجال ثقات رجاله حسن إسناده  إخواننا قبور ھذه سلم و عليه هللا

 نصلى كنا قال أبيه عن طلحة بن موسى عن حرب بن سماك ثنا زائدة ثنا بيدع بن عمر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1388
 ما يضره ال ثم أحدكم يدي بين تكون الرحل مؤخرة مثل  فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرنا أيدينا بين تمر والدواب

  مسلم رجال فمن حرب بن سماك غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  يديه بين مرة عمر وقال عليه مر
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 نزل  قال سلمة أبي عن إبراھيم بن محمد عن إسحاق بن محمد ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1389
 ثم سنة بعده اآلخر مكث ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أحدھما فقتل هللا عبيد بن طلحة على اليمن أھل من رجالن
 هللا لرسول طلحة ذلك فذكر بحين اآلخر قبل الجنة دخل فراشه على مات الذي ان هللا عبيد بن طلحة ارىف فراشه على مات
 عليه هللا صلى هللا رسول فقال حوال قال بعده األرض في مكث كم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سلم و عليه هللا صلى
  رهلغي حسن  رمضان وصام صالة وثمانمائة ألفا صلى وسلم

 جاء يقول هللا عبيد بن طلحة سمع انه أبيه عن عمه عن مالك ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1390
 على ھل قال وليلة يوم في صلوات خمس قال اإلسالم ما هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أعرابي
 ال قال غيرھا على ھل قال الزكاة وذكر قال ال قال غيره علي ھل قال رمضان صيام قالف الصوم عن وسأله ال قال غيرھن

 شرط على صحيح إسناده  صدق ان أفلح قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال منھن أنقص وال عليھن أزيد ال وهللا قال
  الشيخين

 لعبد يقول عنه هللا رضي عمر سمعت أوس بن مالك عن الزھري عن عمرو عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1391
 رسول ان أعلمتم تقوم بإذنه الذي مرة سفيان وقال واألرض السماء به تقوم الذي با نشدتكم  وسعد والزبير وطلحة الرحمن

  خينالشي شرط على صحيح إسناده  نعم اللھم قالوا صدقة تركنا ما نورث ال انا قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن الرحمن عبد بن معاذ عن المنكدر بن محمد حدثني جريج بن عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1392
 استيقظ فلما تورع من ومنا أكل من فمنا راقد وطلحة طير له فأھدى حرم ونحن هللا عبيد بن طلحة مع كنا  قال التيمي عثمان
  مسلم شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أكلناه وقال أكله من وفق طلحة

 هللا رسول سئل  قال أبيه عن طلحة بن موسى عن حرب بن سماك عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1393
  حسن إسناده  الرحل أخرة مثل قال المصلى يستر ما سلم و عليه هللا صلى

 صلى النبي عن أبيه عن طلحة بن موسى عن حرب بن سماك عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي دثنيح هللا عبد حدثنا -  1394
  حسن إسناده  مثله  سلم و عليه هللا

 مر  قال أبيه عن طلحة بن موسى عن سماك عن عوانة أبو حدثنا قاال وعفان بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1395
 ما قال األنثى في الذكر يجعلون يلقحونه قالوا ھؤالء يصنع ما فقال النخل رؤوس في قوم على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 إنما فإني فليصنعوه ينفعھم كان ان فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأخبر فتركوه بذلك فأخبروا شيئا يغنى ذلك أظن
 حسن إسناده  شيئا هللا على أكذب لن فإني فخذوه شيءب جل و عز هللا عن أخبرتكم إذا ولكن بالظن تؤاخذوني فال ظنا ظننت
  مسلم رجال فمن حرب بن سماك غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 طلحة بن موسى عن موھب بن عثمان ثنا األنصاري يحيى بن مجمع ثنا بشر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1396
 انك إبراھيم على صليت كما محمد آل وعلى محمد على صل اللھم قل قال كعلي الصالة كيف هللا رسول يا  قلت قال أبيه عن
  مسلم شرط على قوي إسناده  مجيد حميد انك إبراھيم آل على باركت كما محمد آل وعلى محمد على وبارك مجيد حميد

 عن هللا عبيد بن طلحة بن يحيى بن بالل حدثني المدائني سفيان بن سليمان ثنا عامر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1397
 ربي واإلسالم والسالمة واإليمان باليمن علينا أھله اللھم قال الھالل رأى إذا كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  جده عن أبيه

  ضعيف إسناد وھذا لشواھده حسن  هللا وربك

 النبي ان أبيه عن طلحة بن موسى عن حرب بن سماك عن زائدة عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1398
  حسن إسناده  يصلي ثم الرحل مؤخر مثل يديه بين أحدكم يجعل  قال سلم و عليه هللا صلى



 
 

167 
 

  قال أبيه عن يحدث طلحة بن موسى سمع انه سماك عن إسرائيل أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1399
 قال ھؤالء يصنع ما فقال النخل يلقحون النخل رؤوس في أقواما فرأى المدينة نخل في سلم و عليه هللا صلى النبي مع مررت
 السنة تلك تحمل فلم عنھا ونزلوا فتركوه فبلغھم شيئا يغنى ذلك أظن ما فقال به يلقحون األنثى في فيحطون الذكر من يأخذون
 والظن مثلكم بشر أنا فإنما فاصنعوا شيئا يغنى كان ان هظننت ظن ھو إنما فقال سلم و عليه هللا صلى النبي ذلك فبلغ شيئا

  حسن إسناده  هللا على أكذب فلن جل و عز هللا قال لكم قلت ما ولكن ويصيب يخطئ

  حسن إسناده  فذكره  طلحة بن موسى عن حرب بن سماك ثنا إسرائيل ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1400

 بن هللا عبد عن طلحة بن محمد بن إبراھيم عن طلحة بن يحيى بن طلحة حدثني وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1401
 قال يكفنيھم من سلم و عليه هللا صلى النبي فقال قال فأسلموا سلم و عليه هللا صلى النبي أتوا ثالثة عذرة بنى من نفرا أن  شداد
 فيھم فخرج بعثا بعث ثم قال فاستشھد أحدھم فيه فخرج بعثا سلم و عليه هللا صلى النبي فبعث طلحة عند فكانوا قال أنا طلحة
 على الميت فرأيت الجنة في عندي كانوا الذين الثالثة ھؤالء فرأيت طلحة قال فراشه على الثالث مات ثم قال فاستشھد آخر

 صلى النبي فأتيت قال ذلك من فدخلني لقا آخرھم أولھم استشھد الذي ورأيت يليه أخيرا استشھد الذي ورأيت امامھم فراشه
 من هللا عند أفضل أحد ليس ذلك من أنكرت وما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال له ذلك فذكرت سلم و عليه هللا

  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  وتھليله وتكبيره لتسبيحه اإلسالم في يعمر مؤمن

 أبيه عن مجبر بن الرحمن عبد بن محمد حدثني عبيدة بن الحرث ثنا ربه عبد بن زيدي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1402
 أفي عنه هللا رضي عثمان فقال عليه يردوا فلم عليھم فسلم حصروه الذين على اشرف عنه هللا رضي عثمان ان  جده عن
 الرد ھكذا ما قال رددت قد قال تردون فال فيھم أنت قوم على أسلم راجعون إليه وإنا  فإنا قال نعم طلحة قال طلحة القوم

 ان ثالث من واحدة اال المسلم دم يحل ال يقول سلم و عليه هللا صلى النبي أسمعت هللا أنشدك طلحة يا تسمعني وال أسمعك
 وال عرفته منذ هللا أنكرت ما وهللا فقال عثمان فكبر نعم اللھم قال بھا فيقتل نفسا يقتل أو إحصانه بعد يزني أو ايمانه بعد يكفر
 وھذا لغيره حسن  قتلى بھا يحل نفسا قتلت وما تعففا اإلسالم وفي تكرھا الجاھلية في تركته وقد إسالم وال جاھلية في زنيت
  ضعيف إسناد

 بن سلمة أبي عن إبراھيم بن محمد عن الھاد بن عن مضر بن بكر ثنا سعيد بن قتيبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1403
 أحدھما وكان جميعا إسالمھما وكان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على قدما رجلين ان  هللا عبيد بن طلحة عن الرحمن عبد
 كأني النائم يرى فيما فرأيت طلحة قال توفى ثم سنة بعده اآلخر مكث ثم فاستشھد منھما المجتھد فغزا صاحبه من اجتھادا أشد
 إلى رجعا ثم استشھد للذي فأذن خرج ثم منھما اآلخر توفى للذي فأذن الجنة من خارج رجخ وقد بھما أنا إذا الجنة باب عند
 فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك فبلغ لذلك فعجبوا الناس به يحدث طلحة فأصبح بعد لك يأن لم فإنه ارجع لي فقاال
 مكث قد أليس فقال قبله الجنة ھذا ودخل هللا سبيل في شھداست ثم اجتھادا أشد كان ھذا هللا رسول يا قالوا تعجبون ذلك أي من
 هللا صلى هللا رسول قال بلى قالوا السنة في سجدة وكذا كذا وصلى بلى قالوا فصامه رمضان وأدرك بلى قالوا سنة بعده ھذا
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  واألرض السماء بين ما أبعد بينھما فلما سلم و عليه

 شيخ إلى جلس  قال النضر أبو أمية أبي بن سالم ثنا إسحاق أبي بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1404
 عني مغنيا الكتاب ھذا أترى هللا عبد يا لي فقال الحجاج زمان وفي قال يده في صحيفة ومعه البصرة مسجد في تميم بنى من
 علينا يتعدى ال ان لنا كتبه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من كتاب ھذا قال الكتاب ھذا وما فقلت قال السلطان ھذا عند شيئا
 شاب غالم وأنا أبي مع المدينة قدمت قال الكتاب ھذا شأن كان وكيف شيئا عنك يغني ان أظن ما وهللا ال فقلت قال صدقاتنا في
 ان فقال قال ھذه أبلى لي فبع معي اخرج أبي له فقال هعلي فنزلنا التيمي هللا عبيد بن لطلحة صديقا أبي وكان نبيعھا لنا بابل

 رجل من رضيت فإذا ابلك وتعرض فاجلس معك سأخرج ولكن لباد حاضر يبيع ان نھى قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 إذا حتى الرجال فساومنا قريبا طلحة وجلس ظھرنا فوقفنا السوق إلى فخرجنا قال ببيعه أمرتك ساومك ممن وصدقا وفاء

 قال حاجتنا من وفرغنا لنا ما قبضنا فلما فبايعناه فبايعوه وفاءه لكم رضيت نعم قال أبايعه أبي له قال نرضى ما رجل أعطانا
 قال مسلم ولكل لكم ھذا فقال قال صدقاتنا في علينا يتعدى ال أن كتابا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من لنا خذ لطلحة أبي
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 هللا صلى هللا رسول إلى بنا جاء حتى فخرج كتاب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من عندي يكون ان أحب انى ذلك على
 صدقته في عليه يتعدى ال كتابا له تكتب ان أحب وقد لنا صديق البادية أھل من الرجل ھذا ان هللا رسول يا فقال سلم و عليه
 قال ذلك على كتاب منك عندي يكون ان أحب قد انى هللا رسول يا لقا مسلم ولكل له ھذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
  حسن إسناده  الكتاب ھذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا فكتب

  عنه هللا رضي العوام بن الزبير مسند

 عن بيرالز بن عن حاطب بن الرحمن عبد بن يحيى عن عمرو بن محمد عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1405
 في خصومتنا مع هللا رسول أي الزبير قال}  تختصمون ربكم عند القيامة يوم إنكم ثم{  نزلت لما  قال عنه هللا رضي الزبير
 األسودان ھما يعنى وإنما عنه نسأل نعيم أي هللا رسول أي الزبير قال}  النعيم عن يومئذ لتسألن ثم{  نزلت ولما نعم قال الدنيا
  حسن إسناده  سيكون ذلك ان أما قال والماء التمر

 لعبد يقول عنه هللا رضي عمر سمعت أوس بن مالك عن الزھري عن عمرو عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1406
 رسول ان أعلمتم تقوم بإذنه الذي مرة سفيان وقال واألرض السماء به تقوم الذي با نشدتكم  وسعد والزبير وطلحة الرحمن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نعم اللھم قالوا قال صدقة تركنا ما نورث ال انا قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 هللا صلى هللا رسول قال قال العوام بن الزبير عن أبيه عن ھشام عن غياث بن حفص ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1407
 من له خير نفسه على فينفقه به يستغنى ثم فيبيعه السوق في فيضعه يجيء ثم به فيحتطب حبال الرجل يحمل ألن  سلم و عليه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  منعوه أو أعطوه الناس يسأل أن

 هللا رسول لي جمع  قال الزبير عن الزبير بن هللا عبد عن أبيه عن ھشام ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1408
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أحد يوم أبويه سلم و عليه هللا صلى

 أنا كنت الخندق يوم كان لما  قال الزبير بن هللا عبد عن أبيه عن ھشام أنبأنا أسامة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1409
 رفعني فإذا وأرفعه رفعنيي فكان حسان أطم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نساء فيه الذي األطم في سلمة أبي بن وعمر
 قريظة بنى يأتي من فقال الخندق يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع يقاتل وكان قريظة بنى إلى يمر حين أبي عرفت
 هللا رسول كان ان وهللا أما بني يا فقال قريظة بنى إلى ذاھبا تمر حين ألعرفك كنت ان تا أبت يا رجع حين له فقلت فيقاتلھم
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وأمي أبي فداك يقول بھما يفدينى جميعا أبويه لي ليجمع سلم و عليه هللا صلى

 عن عامر بن هللا عبد عن عثمان أبي عن التيمي يعنى سليمان أنبأنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1410
 الفرس تلك إلى فنسبت يباع مھرا أو فرسا فوجد وقال غمراء أو غمرة لھا يقال فرس على حمل رجال أن  العوام بن الزبير
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنھا فنھى

 كنا  قال عنه هللا رضي العوام بن الزبير عن جندب بن مسلم عن ذئب أبي بن أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1411
 اآلجام يزيد قال أقدامنا موضع قدر اال نجد فال اآلجام في فنبتدر ننصرف ثم الجمعة مسل و عليه هللا صلى هللا رسول مع نصلى
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  اآلطام ھي

 وأبو ھشام بن الوليد بن يعيش عن كثير أبي بن يحيى عن ھشام أنبأنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1412
 هللا رسول قال قال عنه هللا رضي العوام بن الزبير عن ھشام بن الوليد بن يعيش عن كثير أبي بن يحيى عن شيبان معاوية
 نفس والذي الشعر حالقة ال الدين حالقة الحالقة ھي والبغضاء والبغضاء الحسد قبلكم األمم داء إليكم دب  سلم و عليه هللا صلى
  النقطاعه ضعيف إسناده  بينكم السالم أفشوا تحاببتم فعلتموه إذا شيءب أنبئكم أفال تحابوا حتى تؤمنوا ال بيده محمد

 أبيه عن الزبير بن هللا عبد بن عامر عن شداد بن جامع عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1413
 وفالنا وفالنا مسعود بن أسمع كما مسل و عليه هللا صلى هللا رسول عن تحدث أسمعك ال مالي عنه هللا رضي للزبير قلت قال
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 على صحيح إسناده  النار من مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب من  كلمة منه سمعت ولكني أسلمت منذ أفارقه لم أنى أما قال
  متواتر حديث وھو الشيخين شرط

 قال مطرف عن جرير بن غيالن ناث سعيد بن يعنى شداد ثنا ھاشم بنى مولى سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1414
 عنه هللا رضي الزبير قال بدمه تطلبون جئتم ثم قتل حتى الخليفة ضيعتم بكم جاء ما هللا عبد أبا يا  عنه هللا رضي للزبير قلنا
 الذين تصيبن ال فتنة واتقوا{  عنھم هللا رضي وعثمان وعمر بكر وأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على قرأناھا إنا

  جيد إسناده  وقعت حيث منا وقعت حتى أھلھا انا نحسب نكن لم}  خاصة منكم ظلموا

 هللا رضي الزبير عن أبية عن عروة بن عثمان عن عروة بن ھشام ثنا كناسة بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1415
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  باليھود اتشبھو وال الشيب غيروا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه
  كناسة بن محمد

 وأثنى قال إنسان بن هللا عبد بن محمد حدثني مخزومي مكة أھل من الحرث بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1416
 حتى ليلة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أقبلنا  قال عنه هللا رضي الزبير عن الزبير بن عروة عن أبيه عن خيرا عليه
 وقف واديا يعنى ببصره نخبا فاستقبل حذرھا األسود القرن طرف في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقف السدرة عند كنا إذا

  ضعيف إسناده  ثقيف وحصاره الطائف نزوله قبل وذلك  محرم حرم وعضاھه وج صيد إن قال ثم كلھم الناس اتفق حتى

 عن أبيه عن الزبير بن هللا عبد بن عباد بن يحيى حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1417
 صنع حين طلحة أوجب  يومئذ يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه هللا رضي الزبير عن الزبير بن هللا عبد

 إسناده  ظھره على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصعد طلحة له برك حين يعنى عصن ما سلم و عليه هللا صلى هللا برسول
  حسن

 قال عروة عن ھشام عن الزناد أبي بن يعنى الرحمن عبد أنبأنا الھاشمي داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1418
 فكره قال القتلى على تشرف ان كادت إذا حتى تسعى رأةام أقبلت أحد يوم كان لما  انه عنه هللا رضي الزبير أبي أخبرني
 أسعى فخرجت قال صفية أمي انھا فتوسمت عنه هللا رضي الزبير قال المرأة المرأة فقال تراھم ان سلم و عليه هللا صلى النبي
 رسول ان فقلت قال كل أرض ال إليك قالت جلدة امرأة وكانت صدري في فلدمت قال القتلى إلى تنتھي ان قبل فادركتھا إليھا
 بلغني فقد حمزة ألخي بھما جئت ثوبان ھذان فقالت معھا ثوبين وأخرجت فوقفت قال عليك عزم سلم و عليه هللا صلى هللا

 قال بحمزة فعل كما به فعل قد قتيل األنصار من رجل جنبه إلى فإذا حمزة فيھما لنكفن بالثوبين فجئنا قال فيھما فكفنوه مقتله
 فكان فقدرناھما ثوب ولألنصاري ثوب لحمزة فقلنا له كفن ال واألنصاري ثوبين في حمزة نكفن ان وحياء غضاضة فوجدنا
  حسن إسناده  له صار الذي الثوب في منھما واحد كل فكفنا بينھما فأقرعنا اآلخر من أكبر أحدھما

 هللا رضي الزبير أن الزبير بن عروة أخبرني قال الزھري عن شعيب أخبرنا اليمان أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1419
 بھا يستقيان كانا الحرة شراج في سلم و عليه هللا صلى النبي إلى بدرا شھد قد األنصار من رجال خاصم أنه  يحدث كان عنه

 هللا سولر يا وقال األنصاري فغضب جارك إلى أرسل ثم اسق عنه هللا رضي للزبير سلم و عليه هللا صلى النبي فقال كالھما
 إلى يرجع حتى الماء احبس ثم اسق عنه هللا رضي للزبير قال ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجه فتلون عمتك بن كان أن

 الزبير على أشار ذلك قبل سلم و عليه هللا صلى النبي وكان حقه للزبير حينئذ سلم و عليه هللا صلى النبي فاستوعى الجدر
 هللا رسول استوعى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول األنصاري أحفظ فلما ولألنصاري له سعة فيه أراد برأي عنه هللا رضي
 اال أنزلت اآلية ھذه أحسب ما وهللا عنه هللا رضي الزبير فقال عروة قال الحكم صريح في حقه للزبير سلم و عليه هللا صلى
 إسناده  تسليما ويسلموا قضيت مما حرجا أنفسھم في يجدوا ال مث بينھم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ال وربك فال{  ذلك في

  الشيخين شرط على صحيح

 سعد أبو حدثني القرشي عمرو بن جبير حدثني الوليد بن بقية ثنا ربه عبد بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1420
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي العوام بن الزبير عن العوام بن الزبير آل مولى يحيى أبي عن األنصاري
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 وأبو القرشي عمرو بن جبير:  مجاھيل ثالثة فيه ضعيف إسناده  فأقم خيرا أصبت فحيثما هللا عباد والعباد هللا بالد البالد  سلم
  الزبير آل مولى يحيى وأبو األنصاري سعد

 يحيى أبي عن األنصاري سعد أبي عن عمرو بن جبير حدثني الوليد بن بقية ثنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1421
 يقرأ بعرفة وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت  قال عنه هللا رضي العوام بن الزبير عن العوام بن الزبير آل مولى
 من ذلك على وأنا}  الحكيم العزيز ھو إال إله ال بالقسط قائما العلم وأولوا والمالئكة ھو إال إله ال أنه هللا شھد{  اآلية ھذه

  ضعيف إسناده  رب يا الشاھدين

 الزبير مولى إبراھيم بن عطاء بن هللا عبد حدثني إسحاق بن محمد عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1422
 أم يا فقال بيضاء له بغلة على أتانا حين عنه هللا رضي العوام بن الزبير إلى ننظر لكأننا وهللا  قالتا عطاء أم وجدته أمه عن

 فكيف أنت بأبي فقلت قال ثالث فوق نسكھم لحوم من يأكلوا ان المسلمين نھى قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عطاء
  ضعيف إسناده  به فشأنكن لكن أھدى ما أما فقال لنا أھدى بما نصنع

 هللا عبد عن أبيه عن عروة بن ھشام أنبأنا المبارك بن يعنى هللا عبد ثنا زياد بن بعتا ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1423
 فرسه على بالزبير أنا فإذا فنظرت النساء مع سلمة أبي بن وعمرو أنا جعلت األحزاب يوم كنت  قال عنه هللا رضي الزبير بن

 فإن قال نعم قلت قال بني يا رأيتني وھل قال لفتخت رأيتك أبت يا قلت رجع فلما ثالثة أو مرتين قريظة بنى إلى يختلف
 هللا صلى هللا رسول لي جمع رجعت فلما فانطلقت بخبرھم فيأتيني قريظة بنى يأتي من قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  زياد بن عتاب غير الشيخين رجال ثقات رجال صحيح إسناده  أمي أبي فداك فقال أبويه سلم و عليه

 حدثني عقبة بن لھيعة بن هللا عبد وھو عقبة بن هللا عبد أخبرنا قال هللا عبد ثنا عتاب ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن - 1424
 مصر افتتحنا لما  يقول الخوالني وھب بن سفيان سمعت يقول بردة أبي بن المغيرة بن هللا عبد سمع عمن حبيب أبي بن يزيد
 هللا رضي الزبير فقال أقسمھا ال عمرو فقال اقسمھا العاص بن عمرو يا فقال عنه هللا رضي العوام بن الزبير قام عھد بغير
 فكتب المؤمنين أمير إلى أكتب حتى أقسمھا ال وهللا عمرو قال خيبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قسم كما لتقسمھا وهللا عنه
  ضعيف إسناده  لحبلةا حبل منھا يغزو حتى أقرھا أن عمر إليه فكتب عنه هللا رضي عمر إلى

 عن عنه هللا رضي الزبير بن المنذر عن محمد بن فليح ثنا هللا عبد ثنا عتاب ثنا هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1425
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  سھمين وفرسه سھما وأمه سھما الزبير أعطى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه

 ال قال عليا لك أقتل فقال العوام بن الزبير إلى رجل جاء قال الحسن ثنا مبارك ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1426
 يفتك ال الفتك قيد اإليمان إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن ال قال به فافتك به الحق قال الجنود ومعه تقتله وكيف
  فضالة بن المبارك غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  مؤمن

 فقال العوام بن الزبير رجل أتى قال الحسن ثنا فضالة بن مبارك أنبأنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1427
  معناه فذكر الناس ومعه قتله تستطيع وكيف قال عليا لك أقتل أال

 عن الزبير بن هللا عبد بن عامر عن شداد بن جامع عن عبةش ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1428
 منذ فارقته ما قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن تحدث ال لك ما عنه هللا رضي العوام بن الزبير ألبي قلت قال أبيه

  الشيخين رطش على صحيح إسناده  النار من مقعده فليتبوأ على كذب من  يقول سمعته كلمة منه سمعت ولكني أسلمت

 رضي الزبير عن نمير بن قال جده عن أبيه عن عروة بن ھشام ثنا قاال نمير وبن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1429
 ظھره على حطب من بحزمة فيجئ الجبل فيأتي أحبله أحدكم يأخذ ألن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  منعوه أو أعطوه الناس يسأل أن من له خير بثمنھا فيستغني فيبيعھا
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 ان حدثه الوليد بن يعيش ان كثير أبي بن يحيى عن شداد بن حرب ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1430
 األمم داء إليكم دب  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان حدثه عنه هللا رضي العوام بن الزبير ان حدثه الزبير آلل مولى
 بيده محمد نفس والذي أو بيده نفسي والذي الدين تحلق ولكن الشعر تحلق أقول ال الحالقة ھي والبغضاء والبغضاء الحسد قبلكم
 لجھالة ضعيف هإسناد  بينكم السالم أفشوا لكم ذلك يثبت بما أنبئكم أفال تحابوا حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى الجنة تدخلوا ال

 !  المجمع في والھيثمي الترغيب في سنده المنذري جود ذلك ومع الزبير آل مولى

 آلل مولى أن الوليد بن يعيش عن كثير أبي بن يحيى عن المبارك بن على ثنا عامر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1431
  ضعيف إسناده  فذكره إليكم دب قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن  حدثه عنه هللا رضي الزبير أن حدثه الزبير

 بن الوليد بن يعيش عن كثير أبي بن يحيى عن معمر عن رباح ثنا خالد بن إبراھيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1432
  فذكره إليكم دب  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان حدثه عنه هللا رضي العوام بن الزبير ان الزبير آلل مولى عن ھشام
  ضعيف إسناده

 قال تقتله كيف قال عليا لك أقتل أال  للزبير رجل قال قال الحسن عن أيوب ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1433
  نالشيخي رجال ثقات رجاله صحيح  مؤمن يفتك ال الفتك قيد اإليمان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ال قال به أفتك

 بن هللا عبد عن حاطب بن الرحمن عبد بن يحيى عن عمرو بن يعنى محمد ثنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1434
 إنكم ثم ميتون وإنھم ميت إنك{  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على السورة ھذه نزلت لما  قال العوام بن الزبير عن الزبير
 نعم قال الذنوب خواص مع الدنيا في بيننا كان ما علينا أيكرر هللا رسول أي الزبير قال}  ونتختصم ربكم عند القيامة يوم

 الصحيح رجال ثقات رجاله حسن إسناده  لشديد األمر ان وهللا الزبير فقال حقه حق ذي كل إلى يؤدى حتى عليكم ليكررن
  عمرو بن محمد غير

{  الزبير عن سفيان على وقرئ}  إليك صرفنا وإذ{  عكرمة وسمعت  عمرو لقا سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1435
}  لبدا عليه يكونون كادوا{  اآلخرة العشاء يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول بنخلة قال}  القرآن يستمعون الجن من نفرا
 عكرمة بين منقطع أنه إال ثقات جالهر إسناد وھذا لغيره حسن  بعض على بعضه كاللبد بعض على بعضھم اللبد سفيان قال
  الزبير وبين

 قرئ وأنه عباس ابن مولى عكرمة عن دينار بن عمرو عن به حدث عيينة ابن أن وتفسيره معقد إسناده:  شاكر أحمد وقال* 
 مافي أيضا وزاد الزبير عن عكرمة عن يعني"  الزبير عن"  عليه قرئ فيما فزاد عكرمة عن عمرو عن سفيان على أيضا
  اآلية بقية عليه قرئ

 رضي العوام بن الزبير سمع من حدثني جندب بن مسلم ثنا ذئب أبي بن ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1436
 فما قال أو أقدامنا موضع اال الظل من نجد فما نبادر ثم الجمعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع نصلى كنا  يقول عنه هللا
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  أقدامنا موضع الظل من جدن

 وحفظي كثير قال مسلمة أو سلمة بن هللا عبد عن الزبير أبي عن ھشام ثنا ھشام بن كثير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1437
 وجھه في ذلك نعرف حتى هللا بأيام فيذكرنا يخطبنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال الزبير عن أو علي عن سلمة
 رجاله حسن إسناده  عنه يرتفع حتى ضاحكا يتبسم لم بجبريل عھد حديث كان إذا وكان غدوة األمر يصبحھم قوم نذير وكأنه
  سلمة بن عبدهللا غير الصحيح رجال ثقات

 اآلية ھذه نزلت العوام بن رالزبي قال قال الحسن سمعت قال جرير ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1438
 ھذه ما نقول فجعلنا}  خاصة منكم ظلموا الذين تصيبن ال فتنة واتقوا{  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع متوافرون ونحن
  الشيخين رجال ثقات ورجاله لغيره صحيح  آخر وقعت حيث تقع انھا نشعر وما الفتنة
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 بست الجمرة رمى رجل عن طاوسا سألت قال نجيح أبى بن ثنا الوارث عبد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1439
 بلغه أما الرحمن عبد أبا هللا رحم فقال طاوس قول له وذكرت فسألته مجاھدا فلقيت قال طعام من قبضة ليطعم فقال حصيات

 قال من فمنا نتذاكر جلسنا ثم سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول مع حجتنا في الجمرة أو الجمار رمينا قال مالك بن سعد قول
 ضعيف إسناده  بأسا بذلك يروا فلم بتسع رميت قال من ومنا بثمان رميت قال من ومنا بسبع رميت قال من ومنا بست رميت

  النقطاعه

 عن ريالحمي الرحمن عبد بن حميد عن سعيد بن عمرو عن أيوب ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1440
 قد هللا رسول يا فقال بمكة وھو مريض وھو يعوده عليه دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  سعد عن سعد ولد من ثالثة
 سعدا اشف اللھم سعدا اشف اللھم قال يشفيني ان هللا فادع خولة بن سعد مات كما منھا ھاجرت التي باألرض أموت ان خشيت
 قال بثلثيه أفأوصي قال ال قال كله بمالي أفأوصي ابنة اال وارث لي وليس كثيرا ماال لي ان هللا رسول يا فقال سعدا اشف اللھم
 عيالك على نفقتك وان صدقة لك مالك من نفقتك ان كثير والثلث الثلث قال بالثلث أفأوصي قال ال قال بنصفه أفأوصي قال ال
 إسناده  الناس يتكففون تدعھم أن من خير بخير قال أو يشبع أھلك تدع ان وانك صدقة لك أھلك على نفقتك وان صدقة لك

  صحيح

 ان  سعد بن عامر عن مسمار بن بكير ثنا المجيد عبد بن الكبير عبد الحنفي بكر أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1441
 أبت يا قال أتاه فلما الراكب ھذا شر من با أعوذ قال سعد رآه فلما المدينة من خارجا له غنم في سعد إلى انطلق عمر أخاه

 سمعت انى اسكت وقال عمر صدر سعد فضرب بالمدينة الملك في يتنازعون والناس غنمك في أعرابيا تكون ان أرضيت
  مسلم شرط على قوي إسناده  الخفي الغنى التقى العبد يحب جل و عز هللا ان يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 سعد بن عامر حدث قال معمر بن يعنى الرحمن عبد بن هللا عبد عن فليح ثنا عامر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1442
 ما عجوة تمرات سبع أكل من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعدا ان المدينة على أمير وھو العزيز عبد بن عمر
 شيء يضره لم يمسي حين أكلھا وان قال وأظنه فليح قال يمسي ىحت شيء ذلك يومه يضره لم الريق على المدينة البتي بين
 على كذبت ما أشھد فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن تحدث ما عامر يا انظر عنه هللا رضي عمر فقال يصبح حتى
  الشيخين رجال رجاله صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على سعد كذب وما سعد

 أن  سعد بن عامر عن سعد بن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن هللا عبد ثنا عامر أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1443
 أخذ ما يرد ان فكلموه الغالم أھل جاءه سعد رجع فلما فسلبه يقطعه أو شجرا يخبط غالما فوجد بالعقيق قصره إلى ركب سعدا
 شرط على صحيح إسناده  عليھم يرد ان وأبى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نفلنيه شيئا أرد ان هللا معاذ فقال غالمھم من
  مسلم رجال فمن جعفر بن عبدهللا غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم

 أبى بن سعد بن محمد بن إسماعيل عن حميد أبى بن محمد ثنا ببغداد علينا أماله روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1444
 ومن هللا استخارته آدم بن سعادة من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال وقاص أبى بن سعد جده عن أبيه عن وقاص
  جل و عز هللا قضى بما سخطه آدم بن شقوة ومن هللا استخارة تركه آدم بن شقوة ومن هللا قضاه بما رضاه آدم بن سعادة
  ضعيف إسناده

 عن أبيه عن وقاص أبى بن سعد بن محمد بن إسماعيل ثنا حميد أبى بن محمد ثنا روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1445
 الصالحة المرأة آدم بن سعادة من ثالثة آدم بن شقوة ومن ثالثة آدم بن سعادة من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده

 إسناد وھذا صحيح  السوء والمركب السوء والمسكن السوء المرأة آدم بن شقوة ومن الصالح والمركب الصالح والمسكن
  حميد أبي بن محمد لضعف ضعيف

 سمع انه األشج بن هللا عبد بن بكير ثنا لھيعة بن هللا عبد ثنا ھاشم بنى مولى سعيد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1446
 فتنة ستكون  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول وقاص أبى بن سعد سمع انه يحدث حسين بن الرحمن عبد
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 فيھا والمضطجع قال وأراه قال الساعي من خيرا فيھا الماشي ويكون الماشي من خير فيھا والقائم القائم من خير فيھا القاعد
  لغيره صحيح  القاعد من خير

 صلى هللا رسول أن  سعد عن لسعد أخ بن عن حرب بن سماك عن شعبة ثنا سعيد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1447
  ضعيف إسناده  منى وھم منھم انا ناجية لبنى قال سلم و عليه هللا

 بنى ذكروا قد مالك بن سعد أخي بن فقال فيه بقصة الحديث وذكر  جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1448
  ضعيف إسناده  سعد فيه ذكري ولم منى حي ھم فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند ناجية

 عن وقاص أبى بن سعد بن عامر بن داود عن حبيب أبى بن يزيد ثنا لھيعة بن ثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1449
 السماوات خوافق بين ما له لتزخرفت بدا الجنة في مما ظفر يقل ما أن لو  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه

 حسن  النجوم ضوء الشمس تطمس كما الشمس ضوء ضوءه لطمس سواره فبدا اطلع الجنة أھل من رجال أن ولو ضواألر
  لھيعة بن عبدهللا غير الصحيح رجال ثقات رجاله

 سعد بن عامر عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن هللا عبد أخبرنا الخزاعي سلمة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1450
 شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا برسول صنع كما نصبا اللبن على وانصبوا لحدا لي ألحدوا  قال سعد عن
  مسلم

 مثله فذكر  سعد عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن هللا عبد ثنا مھدي بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1451
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الخزاعي قال كما سعد بن عامر على سعيد أبو ووافقه

 أبي عن عقبة بن موسى أخبرني جعفر بن يعنى إسماعيل ثنا الھاشمي داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1452
 سلم و عليه هللا صلى النبي ان وقاص أبى بن سعد عن الرحمن عبد بن سلمة أبى عن معمر بن هللا عبيد بن عمر مولى النضر
 رجال فمن الھاشمي داود بن سليمان غير الشيخين رجاله ثقات رجاله صحيح إسناده  بذلك بأس ال الخفين على المسح في  قال

  األربعة السنن أصحاب

 بن سعد بن عامر عن النضر أبي سالم عن أنس بن يعنى مالك حدثني عيسى بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1453
 لعبد اال الجنة في انه يمشى الناس من لحي يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ما  يقول أبي سمعت لقا وقاص أبي
  مسلم رجال فمن عيسى بن إسحاق غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  سالم بن هللا

 قال بكرة أبا لقيت زياد ادعى لما  قال عنه هللا رضي عثمان أبي عن خالد أنبأنا ھشام ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1454
 من يقول وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من أذني سمع يقول وقاص أبي بن سعد سمعت انى صنعتم الذي ھذا ما فقلت
 عليه هللا صلى هللا رسول نم سمعت وأنا بكرة أبو فقال حرام عليه فالجنة أبيه غير انه يعلم وھو أبيه غير اإلسالم في أبا ادعى

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و

 ان أبيه عن سعد بن عامر عن الليثي واقد أبي عن وھيب عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1455
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  المجن ثمن في اليد تقطع  قال سلم و عليه هللا صلى النبي

 عن وقاص أبي بن سعد بن محمد بن إسماعيل ثنا المدني حميد أبي بن محمد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1456
 أيام يعنى فيھا صوم فال وشرب أكل أيام انھا منى أيام أنادى ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني  قال جده عن أبيه

  حميد أبي بن محمد لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  التشريق
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 سالم بن إسحاق أبي عن يحيى أبي بن محمد ثنا سليمان بن الفضيل ثنا محمد بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1457
 حرم كما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حرمه قد حرام المدينة البتي بين ما  قال وقاص أبي بن سعد عن سعد بن عامر عن

  حسن إسناد وھذا صحيح  ومدھم صاعھم في لھم وبارك بركتين فيھا البركة اجعل اللھم ةمك إبراھيم

 النبي ان  أبيه عن سعد بن مصعب عن بھدلة بن عاصم أنبأنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1458
 من الفج ھذا من رجل يجئ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فضلة ففضلت منھا فأكل بقصعة أتى سلم و عليه هللا صلى
  فأكلھا سالم بن هللا عبد فجاء قال عمير ھو فقلت قال يتوضأ عميرا أخي تركت وكنت سعد قال الفضلة ھذه يأكل الجنة أھل

  حسن إسناده

 سعد عن سلمة أبي عن ثيحد النضر أبا سمعت قال عقبة بن موسى ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1459
  صحيح إسناده  به بأس ال انه الخفين على الوضوء  عن سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رفعه حديثا وقاص أبي بن

 رأيت  قال هللا عبد أبي بن سليمان عن حكيم بن يعلى حدثني حازم بن جرير ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1460
 فقال مواليه فجاء ثيابه فسلبه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حرم الذي المدينة حرم في يصيد رجال أخذ وقاص أبي بن سعد
 أطعمنيھا طعمة عليكم أرد فال سلبه فله شيئا فيه يصيد رأيتموه من وقال الحرم ھذا حرم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

 رجاله صحيح  أعطيتكم ثمنه أعطيكم ان شئتم ان مرة عفان وقال ثمنه كمأعطيت شئتم ان ولكن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  عبدهللا أبي بن سليمان غير الشيخين رجال ثقات

 انه الحصين بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن محمد حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1461
 ال بواحدة يوتر ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مسجد في اآلخرة العشاء صليي كان  انه وقاص أبي بن سعد عن حدث
 يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أنى نعم فيقول أسحق أبا يا عليھا تزيد ال بواحدة أتوتر له فيقال قال عليھا يزيد
  لغيره حسن  حازم يوتر حتى ينام ال الذي

 سعد بن محمد بن إبراھيم حدثنا الھمداني إسحاق أبي بن يونس ثنا عمر بن إسماعيل ثنا أبي يحدثن هللا عبد حدثنا -  1462
 لم ثم منى عينيه فمأل عليه فسلمت المسجد في عنه هللا رضي عفان بن بعثمان مررت  قال سعد أبيه عن محمد والدي حدثني
 شيء اإلسالم في حدث ھل المؤمنين أمير يا فقلت عنه هللا رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير فأتيت السالم على يرد

 يرد لم ثم منى عينيه فمأل عليه فسلمت المسجد في آنفا عنه هللا رضي بعثمان مررت أنى إال ال قلت قال وماذاك ال قال مرتين
 عثمان قال مالسال أخيك على رددت تكون ال ان منعك ما فقال فدعاه عنه هللا رضي عثمان إلى عمر فأرسل قال السالم علي

 هللا وأستغفر بلى فقال ذكر عنه هللا رضي عثمان ان ثم قال وحلفت حلف حتى قال بلى قلت سعد قال فعلت ما عنه هللا رضي
 اال قط ذكرتھا ما وهللا ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعتھا بكلمة نفسي أحدث وأنا آنفا بي مررت انك إليه وأتوب
 أعرابي جاء ثم دعوة أول لنا ذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن بھا أنبئك فأنا سعد قال قال وةغشا وقلبي بصرى تغشى
 إلى فالتفت األرض بقدمي ضربت منزله إلى يسبقني ان أشفقت فلما فاتبعته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام حتى فشغله
 لنا ذكرت انك اال وهللا ال قلت قال فمه قال هللا رسول يا نعم قلت قال أسحق أبو ھذا من فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 من كنت إني سبحانك أنت إال إله ال{  الحوت بطن في ھو إذ النون ذي دعوة نعم قال فشغلك األعرابي ھذا جاء ثم دعوة أول

  حسن إسناده  له استجاب اال قط شيء في ربه مسلم بھا يدع لم فإنه}  الظالمين

 بنت عائشة عن الرحمن عبد بن الجعيد ثنا بالل بن سليمان ثنا ھاشم بنى مولى سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1463
 يبكى عنه هللا رضي وعلى الوداع ثنية جاء حتى سلم و عليه هللا صلى النبي مع خرج عنه هللا رضي عليا ان  أبيھا عن سعد
 شرط على صحيح إسناده  النبوة اال موسى من ھارون بمنزلة منى تكون أن ترضى ما أو فقال الخوالف مع تخلفني يقول

  البخاري
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 عن وقاص أبي بن سعد بن راشد عن مريم أبي بن يعنى بكر أبو حدثني خالد بن عصام ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1464
 ماذا بلغك ھل راشدا وسألت يوم نصف يؤخرھا أن ربي عند أمتي تعجز ال  يقول كان انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن سعد

  والنقطاعه مريم أبي بن بكر أبي لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  سنه خمسمائة قال يوم النصف

 النبي عن وقاص أبي بن سعد عن سعد بن راشد عن هللا عبد بن بكر أبو ثنا اليمان أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1465
 قال يوم نصف وكم لسعد فقيل يوم نصف يؤخرھم أن ربي عند أمتي يعجز ال أن ألرجو انى  قال انه سلم و عليه هللا صلى

  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  سنة خمسمائة

 سئل  قال وقاص أبي بن سعد عن سعد بن راشد عن هللا عبد بن بكر أبو ثنا اليمان أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1466
 فقال}  أرجلكم تحت من أو فوقكم من عذابا عليكم يبعث أن على القادر ھو{  اآلية ھذه عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناده  بعد تأويلھا يأت ولم كائنة انھا أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عامر بن داود عن حبيب أبي بن يزيد عن لھيعة بن ناأنبأ هللا عبد أنبأنا إسحاق بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1467
 له لتزخرفت بدا الجنة في مما ظفر يقل ما أن لو  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جده عن أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن

 شمسال تطمس كما الشمس ضوء ضوءه لطمس أساوره فبدت اطلع الجنة أھل من رجال ان ولو واألرض السماوات خوافق
  حسن إسناده  النجوم ضوء

 وقاص أبي بن سعد عن أبيه عن أبيه عن سعد بن إبراھيم أنبأنا الھاشمي داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1468
 كأشد عنه يقاتالن بيض ثياب عليھما رجلين أحد يوم يساره وعن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يمين عن رأيت لقد  قال
 أصحاب رجال فمن الھاشمي داود بن سليمان غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  بعد وال قبل رأيتھما ما تالالق

  ثقة وھو السنن

 سمعت قال التيمي معاذ عن أبيه عن سعد بن يعنى إبراھيم حدثني عيسى بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1469
 الشمس تطلع حتى الصبح بعدھما يصلي ال صالتان  يقول سلم و عليه هللا صلى لنبيا سمعت يقول وقاص أبي بن سعد

  لغيره صحيح  الشمس تغرب حتى والعصر

 وقاص أبي بن سعد عن معاذ له يقال تيم بنى من رجل عن أبيه عن إبراھيم ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1470
  قبله ما مكرر ھو  مثله  فذكر لمس و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال

 قال الرحمن عبد بن إبراھيم بن سعد قال جده عن أبيه عن أبي ثنا قاال وسعد يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1471
 ثياب عليھما رجلين أحد يوم يساره وعن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يمين عن رأيت لقد  يقول وقاص أبي بن سعد سمعت

 فمن إبراھيم بن سعد غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  بعد وال قبل رأيتھما ما القتال كأشد عنه يقاتالن ضبي
  البخاري رجال

 محمد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد أخبرني شھاب بن قال صالح عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1472
 و عليه هللا صلى هللا رسول على عمر استأذن  قال وقاص أبي بن سعد أباه أن أخبره وقاص أبي نب سعد بن محمد أن زيد بن
 هللا صلى هللا رسول له فأذن الحجاب يبتدرن قمن استأذن فلما أصواتھن عالية ويستكثرنه يكلمنه قريش من نساء وعنده سلم
 صلى هللا رسول قال هللا رسول يا سنك هللا أضحك عمر قالف يضحك سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول فدخل يعنى سلم و عليه
 أحق كنت هللا رسول يا فأنت عمر قال الحجاب ابتدرن صوتك سمعن فلما عندي كن الالتي ھؤالء من عجبت سلم و عليه هللا
 رسول من وأفظ غلظأ أنت نعم قلن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تھبن وال أتھبنني أنفسھن عدوات أي عمر قال ثم يھبن أن
 فجا سلك إال فجا سالكا قط الشيطان لقيك ما بيده نفسي والذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال سلم و عليه هللا صلى هللا
 شرط على صحيح إسناده  شھاب بن عن صالح حدثنا يقول سمعته ما أحصى ما يعقوب وقال أبي قال هللا عبد قال فجك غير

  الشيخين
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 بن سفيان أبي بن محمد حدثني شھاب بن عن صالح عن أبي ثنا قاال وسعد يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد ثناحد - 1473
 من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال وقاص أبي بن سعد ان أخبره الحجاج أبا الحكم بن يوسف ان جارية
  الشواھد في حسن إسناد وھذا حسن  جل و عز هللا أھانه قريش ھوان يرد

 اشتكيت  سعد قال قالت سعد بنت عائشة حدثتني قال أوس بن الجعد عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1474
 ابنة إال لي وليس ماال تركت قد إني هللا رسول يا قلت قال يعودني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فدخل بمكة لي شكوى
 وأترك بالثلث أفأوصي قال ال قال النصف لھا وأترك بالنصف أفأوصي قال ال قال الثلث لھا وأترك مالي بثلثي أفأوصي واحدة
 سعدا اشف اللھم وقال وبطني وصدري وجھي فمسح جبھته على يده فوضع قال مرار ثالث كثير والثلث الثلث قال الثلثين لھا
 ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  الساعة حتى بديك على يده برد أجد بأني إلي يخيل زلت فما ھجرته له وأتم
  البخاري لھا أخرج فقد سعد بنت عائشة غير الشيخين رجال

 ذا لبيك يقول رجال سمع سعدا ان  سلمة أبى بن هللا عبد عن عجالن بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1475
 وھو النقطاعه ضعيف إسناده  ذلك نقول ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم كنا ولكنا المعارج لذو انه فقال المعارج
 أھل)  سلم و عليه هللا صلى(  هللا رسول أن:  صحيح بإسناد 1813 داود أبي و 320/  3 المسند في جابر لحديث مخالف
 ذا يزيدون والناس الناس ولبى لك يكشر ال والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللھم لبيك:  بالتوحيد
  شيئا لھم يقول فال يسمع)  سلم و عليه هللا صلى(  والنبي الكالم من ونحوه المعارج

 عن نھيك أبي بن هللا عبيد عن مليكة أبي بن عن المخزومي حسان بن سعيد ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1476
 يعنى وكيع قال بالقرآن يتغن لم من منا ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي وقاص أبي بن سعد

  عبدهللا غير الصحيح رجال ثقات رجاله إسناد وھذا لغيره صحيح  به يستغنى

 لقا مالك بن سعد عن لبيبة أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن زيد بن أسامة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1477
 للجملة الشواھد بعض وذكر... ضعيف إسناده  يكفي ما الرزق وخير الخفي الذكر خير  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  األخيرة

 بن عمرو بن هللا عبد بن محمد أخبرني قال أسامة عن المبارك بن عن إسحاق بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1478
 أسامة عن قال إنه إال أيضا لبيبة أبي بن القطان يعنى يحيى وقال أبي قال أخبره لبيبة أبي بن حمنالر عبد بن محمد ان عثمان
  ضعيف إسناده   لبيبة بن الرحمن عبد بن محمد حدثني قال

 ھوو يعوده عليه دخل سلم و عليه هللا صلى النبي ان  سعد عن أبيه عن ھشام ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1479
 صحيح  كبير أو كثير والثلث الثلث قال فبالثلث قال ال قال فبالشطر قال ال قال كله بمالي أوصى أال هللا رسول يا فقال مريض
  الشيخين رجال ثقات رجاله لغيره

 عليه هللا صلى النبي أن أبيه عن سعد بن عامر عن إبراھيم بن سعد عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1480
 على صحيح إسناده  امرأتك في إلى ترفعھا اللقمة حتى فيھا تؤجر فإنك نفقة من أھلك على أنفقت مھما إنك  له قال سلم و

  الشيخين شرط

 يا  قلت قال أبيه عن سعد بن مصعب عن النجود أبي بن عاصم عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1481
 في كان فإن دينه حسب على الرجل يبتلى الناس من فاألمثل االمثل ثم الصالحون ثم األنبياء قال بالء أشد اسالن أي هللا رسول
 عليه ليس األرض ظھر على يمشى حتى بالعبد البالء يزال وما عنه خفف رقة دينة في كان وان بالئه في زيد صالبة دينه

  حسن إسناده  خطيئة
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 مسعر وقال سعد بن عامر عن سفيان قال إبراھيم بن سعد عن وسفيان مسعر ثنا وكيع ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا -  1482
 رسول يا فقلت بمكة مريض وھو يعوده عليه دخل سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عنه هللا رضي سعد عن سعد آل بعض عن
 من خير غنيا وارثك تدع ان انك كثير أو كبير لثوالث الثلث قال فبالثلث ألقلت قال فبالشطر ألقلت قال كله بمالي أوصى هللا
 ولم قال امرأتك في إلى ترفعھا اللقمة حتى فيھا تؤجر فإنك نفقة من أھلك على أنفقت مھما وانك الناس يتكفف فقيرا تدعه ان
 إسناده  آخرون بك ضروي قوم بك ينتفع حتى يرفعك هللا ولعل عفراء بن هللا يرحم فقال الھجرة سعد فذكر ابنة اال يومئذ له يكن

  الشيخين شرط على صحيح

 مولى عن عباية أبا سمعت قال مخراق بن زياد عن شعبة ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1483
 ھذا من واونح وإستبرقھا ونعيمھا الجنة أسألك انى أسألك انى اللھم يقول وھو يدعو له ابنا سمع عنه هللا رضي سعدا أن  لسعد
 صلى هللا رسول سمعت وإني كثير شر من با وتعوذت كثيرا خيرا هللا سألت لقد فقال وأغاللھا وسالسلھا النار من بك وأعوذ
}  المعتدين يحب ال إنه وخفية تضرعا ربكم ادعوا{  اآلية ھذه وقرأ الدعاء في يعتدون قوم سيكون انه يقول سلم و عليه هللا
  عمل أو قول من إليھا قرب وما النار من بك وأعوذ عمل أو قول من إليھا قرب وما الجنة أسألك انى للھما تقول ان حسبك وان
  سعد مولى لجھالة ضعيف إسناد ھذا لغيره حسن

 قال محمد بن إسماعيل عن جعفر بن هللا عبد ثنا قاال سعيد وأبو مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1484
 وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال أبيه عن عنه هللا رضي سعد بن عامر عن محمد بن إسماعيل ثنا قال سعيد أبو
  خده بياض يرى حتى يساره وعن خده بياض يرى حتى يمينه عن يسلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  سعيد أبو

  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده

 عنه هللا رضي سعد بن محمد عن جبير بن يونس عن قتادة عن ھمام عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد دثناح -  1485
 فقال كله بمالي فأوصى واحدة ابنة اال لي ليس انه فقال مريض وھو بمكة عليه دخل سلم و عليه هللا صلى النبي ان  أبيه عن
  كبير والثلث الثلث قال بثلثه فأوصى قال ال سلم و عليه هللا صلى النبي قال هبنصف فأوصى قال ال سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

  أبيه عن عنه هللا رضي مالك بن سعد بن محمد عن غالب أبي عن قتادة ثنا ھمام ثنا بھز ثنا بي حدثني هللا عبد حدثنا - 1486
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والثلث يعنى كثير الصمد عبد وقال مثله فذكر عليه دخل سلم و عليه هللا صلى النبي ان

 بن العيزار عن إسحاق أبي عن سفيان أنبأنا قاال المعنى الرزاق وعبد الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1487
 جل و عز هللا قضاء من عجبت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن عنه هللا رضي سعد بن عمر عن حريث
 يرفعھا اللقمة في حتى شيء كل في يؤجر المؤمن وصبر ربه حمد مصيبة أصابته وان وشكر ربه حمد خير أصابه ان للمؤمن
  حسن إسناده  امرأته في إلى

 جاءه  قال عنه هللا رضي أبيه عن سعد بن عامر عن سعد عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1488
 سلم و عليه هللا صلى النبي فقال منھا ھاجر التي باألرض يموت ان يكره وھو بمكة وھو يعوده سلم و عليه هللا صلى النبي
 قال ال قال كله بمالي أوصي هللا رسول يا فقال واحدة ابنة اال له يكن ولم عفراء بن سعد هللا يرحم عفراء بن سعد هللا يرحم

 أيديھم في الناس يتكففون عالة تدعھم ان من خير أغنياء ورثتك تدع ان انك كثير والثلث الثلث قال فالثلث قال ال قال فالنصف
  آخرون بك ويضر ناس بك فينتفع يرفعك أن هللا ولعل امرأتك في إلى ترفعھا اللقمة حتى صدقة فإنھا نفقة من أنفقت مھما وانك
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 هللا رضي سعد عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن هللا عبد ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1489
  مسلم شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا برسول فعل كما علي وانصبوا لحدا لي ألحدوا  قال عنه
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 بن لسعد قلت قال المسيب بن سعيد عن زيد بن على أنبأنا سلمة بن يعنى حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1490
 وال عنه فسلني علما عندي أن علمت إذا أخي بن يا تفعل ال فقال عنه أسألك ان أھابك وأنا حديث عن أسألك ان أريد انى مالك
 رضي سعد فقال تبوك غزوة في المدينةب خلفه حين عنه هللا رضي لعلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قول فقلت قال تھبني
 الخالفة في أتخلفني هللا رسول يا فقال تبوك غزوة في بالمدينة عنه هللا رضي عليا سلم و عليه هللا صلى النبي خلف  عنه هللا
 امسرع علي فأدبر قال هللا رسول يا بلى قال موسى من ھارون بمنزلة منى تكون ان ترضى أما فقال والصبيان النساء في

  صحيح  مسرعا على فرجع حماد قال وقد يسطع قدميه غبار إلى أنظر كأني

 هللا رضي أبيه عن سعد بن يحيى حدثني خالد بن عكرمة حدثني حيان بن سليم ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1491
 تدخلوھا فال بأرض كان فإذا قبلكم انك من به أصيب رجز فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند الطاعون ذكر  قال عنه
 بن عكرمة غير عنه يرو فلم سعد بن يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  منھا تخرجوا فال بھا وأنتم بھا كان وإذا
  خالد

 بن سعد بن عمر عن حريث بن العيزار عن إسحاق أبي عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1492
 وشكر هللا حمد خير أصابه إذا للمؤمن عجبت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي أبيه عن وقاص أبي
  حسن إسناده  امرأته في إلى يرفعھا اللقمة في يؤجر حتى أمره كل في يؤجر فالمؤمن وصبر هللا حمد مصيبة أصابته وان

 يا  قلت قال عنه هللا رضي مالك بن سعد عن مكحول عن راشد بن محمد ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1493
 اال وتنصرون ترزقون وھل سعد أم بن أمك ثكلتك قال سواء غيره وسھم سھمه أيكون القوم حامية يكون الرجل هللا رسول

  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  بضعفائكم

 عن يحدث سعد بن مصعب سمعت قال بھدلة بن عاصم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ناث أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1494
 فيبتلى فاألمثل االمثل ثم األنبياء فقال بالء أشد الناس أي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت  قال عنه هللا رضي سعد

 تزال فما قال ذاك حسب على ابتلى ينالد صلب كان وان ذاك حسب على ابتلى الدين رقيق كان فإن دينه حسب على الرجل
  حسن إسناده  خطيئة عليه وما األرض في يمشى حتى بالرجل الباليا

 مالك بن سعد قال قال المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1495
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أحد يوم أبويه مسل و عليه هللا صلى هللا رسول لي جمع  عنه هللا رضي

 سعد بن مصعب سمعت قال جھينة مولى هللا عبد أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1496
 قال حسنة ألف اليوم في يكسب أن أحدكم أيعجز  قال انه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضي سعد عن يحدث
 رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  سيئة ألف عنه وتمحى حسنة ألف له فيكتب تسبيحة مائة يسبح قال ذلك يطيق ومن
  الجھني عبدهللا أبي غير الشيخين رجال ثقات

  وھو سعدا سمعت قال عثمان أبا سمعت قال األحول عاصم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1497
 سمعنا فقاال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فجاء ناس في الطائف حصن تسور بكرة وأبا هللا سبيل في بسھم رمى من أول
 صحيح إسناده  حرام عليه فالجنة أبيه غير انه يعلم وھو أبيه غير أب إلى ادعى من يقول وھو سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على

 سعد قال قال حازم أبي بن قيس سمعت قال إسماعيل عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا - 1498
 ليضع أحدنا ان حتى الحبلة ورق اال طعام لنا وما سبعة سابع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع رأيتني لقد  عنه هللا رضي
 على صحيح إسناده  سعي وضل إذا خسرت لقد اإلسالم على نييعزرو أسد بنو أصبحت ثم شيء يخالطه ما الشاة تضع كما
  الشيخين شرط
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 يقول مالك بن سمعت قال النھدي عثمان أبو حدثني عاصم عن سفيان أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1499
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حرام عليه فالجنة يعلم وھو أبيه غير إلى ادعى من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 أبي بن سعد بن محمد بن إسماعيل أخبرني حميد أبي بن محمد أنبأنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1500
  فيھا والصوم وشرب أكل أيام انھا بمنى فأذن قم سعد يا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال جده عن أبيه عن وقاص
  حميد أبي بن محمد لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح

 قال قال السلمي الرحمن عبد أبي عن السائب بن عطاء عن زائدة عن على بن الحسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1501
 جعلت نعم قلت قال أوصيت لي فقال قال يعودنى أتاني الثلث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سن في  عنه هللا رضي سعد
 قلت ال قال فالشطر قلت ال قال الثلثين قلت أغنياء ورثتي ان قلت تفعل ال قال السبيل وبن والمساكين الفقراء في كله مالي
  حسن إسناده  كثير والثلث الثلث قال الثلث

 عن المسيب بن سعيد نع الحق بن الحضرمي عن يحيى ثنا أبان ثنا عمرو بن سويد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1502
 إسناده  والدار والدابة المرأة ففي يكن ان طيرة وال عدوى وال ھامة ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان مالك بن سعد
  جيد

 عن أنس بن مالك أنبأنا الرزاق عبد وحدثنا أبي قال مالك عن الرحمن عبد على قرأت قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1503
 قيس بن والضحاك وقاص أبي بن سعد سمع انه حدثه انه المطلب عبد بن نوفل بن الحرث بن هللا عبد بن محمد عن شھاب بن
 فقال هللا أمر جھل من إال ذلك يصنع ال الضحاك فقال الحج إلى بالعمرة التمتع يذكران وھما  سفيان أبي بن معاوية حج عام
 هللا رسول صنعھا قد سعد فقال ذلك عن نھى قد عنه هللا رضي الخطاب بن عمر نفإ الضحاك فقال أخي بن يا قلت بئسما سعد
  عبدهللا بن محمد غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  معه وصنعناھا سلم و عليه هللا صلى

 مرة وقال سعد قال قال النھدي عثمان أبي عن األحول عاصم ثنا إبراھيم بن إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1504
 قال حرام عليه فالجنة أبيه غير انه يعلم وھو أبيه غير أبا ادعى من انه  محمد من قلبي ووعاه أذناي سمعته يقول سعدا سمعت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى محمد من قلبي ووعاه أذناي سمعته وأنا فقال فحدثته بكرة أبا فلقيت

 عن يحدث سعد بن إبراھيم سمعت قال إبراھيم بن سعد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن - 1505
 على صحيح إسناده  موسى من ھارون بمنزلة منى تكون ان ترضى أما  لعلي قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن سعد
  الشيخين شرط

 محمد عن جبير بن يونس عن قتادة عن شعبة حدثني وحجاج شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1506
 قال شعرا يمتلئ أن من له خير يريه قيحا أحدكم جوف يمتلىء ألن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن سعد عن سعد بن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  جبير بن يونس سمعت حجاج

 هللا رسول عن سعد عن مالك بن سعد بن عمر عن قتادة عن سلمة بن حماد ثنا حسن حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1507
  حسن إسناده  شعرا يمتلئ ان من خير يريه حتى قيحا أحدكم جوف يمتلئ ألن  قال سلم و عليه هللا صلى

 هللا صلى النبي عن سعد عن سعد بن عن عكرمة عن قتادة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1508
 انه بكر أبو ھشام وحدثني شعبة قال منه تفروا فال بھا كنتم وإذا تدخلوھا فال بأرض وقع إذا الطاعون في  قال انه سلم و عليه

  سعد ابن غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  خالد بن عكرمة

 لسعد قلت قال المسيب بن سعيد سمعت قال زيد بن على عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1509
 هللا صلى النبي ان  فقال قال عنه هللا رضي علي حديث قلت قال ھو ما قال أسألك أن أريد وأنا حدة فيك إنسان انك مالك بن
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 إسناد وھذا صحيح  بلى بلى قال ثم رضيت قال موسى من ھارون بمنزلة منى تكون ان ترضى أما لعلي قال سلم و عليه
  جدعان زيد بن علي لضعف ضعيف

 عون أبو أخبرني شعبة حدثنا قاال وعفان وبھز سمرة بن جابر عن عون أبي عن شعبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1510
 أنا ماأ قال الصالة في حتى شيء كل في الناس شكاك  لسعد عنه هللا رضي عمر قال قال سمرة بن جابر سمعت قال بھز قال
 بك الظن ذاك عمر قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة من به اقتديت ما آلو وال األخريين من واحذف األوليين من فأمد
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بك ظني أو

 إلى خرجنا قال انيالكن الرقيم بن هللا عبد عن شريك بن هللا عبد عن فطر ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1511
 وترك المسجد في الشارعة األبواب بسد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر  فقال بھا مالك بن سعد فلقينا الجمل زمن المدينة
  ضعيف إسناده  عنه هللا رضي علي باب

 عن التيمي ثم القرشي مليكة أبي نب هللا عبد حدثني ليث ثنا النضر وأبو ليث أنبأنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1512
  بالقرآن يتغن لم من منا ليس  قال انه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن وقاص أبي بن سعد عن نھيك أبي بن هللا عبد

  لغيره صحيح

 رسول ان  قال انه وقاص أبي بن سعد عن شھاب بن عن عقيل حدثني ليث أنبأنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1513
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  العشاء صالة بعد أھله الرجل يطرق ان نھى سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن سعد سمع انه المسيب بن سعيد أخبرني شھاب بن عن عقيل حدثني ليث أنبأنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1514
 إسناده  الختصينا له ذلك أجاز ولو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنھاه يتبتل ان مظعون بن عثمان أراد  قال وقاص أبي

  الشيخين شرط على صحيح

 عياش أبي عن سفيان بن األسود مولى يزيد بن هللا عبد حدثني أنس بن مالك ثنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1515
 قالوا يبس إذا الرطب ينقص أليس فقال بالتمر الرطب عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قال وقاص أبي بن سعد عن
  عياش أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله قوي إسناده  فكرھه بلى

 رسول مع أقبلنا  قال أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن عامر ثنا حكيم بن عثمان ثنا يعلى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1516
 طويال جل و عز ربه وناجى معه وصلينا ركعتين فصلى فدخل معاوية بنى مسجد على مررنا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا
 ان وسألته فأعطانيھا بالسنة أمتي يھلك ال ان وسألته فأعطانيھا بالغرق أمتي يھلك ال ان سألته ثالثا جل و عز ربي سألت قال
 رجال فمن حكيم بن عثمان غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم رطش على صحيح إسناده  فمنعنيھا بينھم بأسھم يجعل ال

  مسلم

 سعد بن عمر عن اسمه فنسيت أسميه كنت رجل حدثني يحيى قال سعيد بن ويحيى يعلى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1517
 حاجته يدي بين فقدم حاجة يهأب إلى سعد بن لعمر كان  قال مجمع عن حيان أبو وثنا قال سعد أبي إلى حاجة لي كانت قال

 أبعد حاجتك من كنت ما قال نعم قال كالمك من فرغت قد بني يا قال فرغ فلما يسمعه يكن لم يوصلون الناس يحدث مما كالما
 كما بألسنتھم يأكلون قوم سيكون يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت ھذا كالمك سمعت منذ منى أزھد فيك كنت وال
  لغيره حسن  األرض من قرةالب تأكل

 أھل شكا  قال سمرة بن جابر عن عمير بن الملك عبد عن سفيان أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1518
 أركد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة بھم أصلي انى فقال عمر فسأله قال يصلي يحسن ال فقالوا عمر إلى سعدا الكوفة
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  إسحاق أبا يا بك الظن ذلك قال األخريين في واحذف يناألولي في
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 قال وقاص أبي بن سعد ثنا سعد بن عمر عن إسحاق أبي عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1519
 إسناده  أيام ثالثة فوق أخاه يھجر ان لمسلم يحل وال فسوق وسبابه كفر المؤمن قتال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
  صحيح والحديث حسن

 قال قال أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن عامر عن الزھري عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1520
 ذلك في أنزل حتى عنه ونقر شيء عن سأل رجال جرما المسلمين في المسلمين أكبر من ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مسألته أجل من تحريم الشيء

 قال مالك بن سعد ان غيره أو سعد بن عمر عن الزھري عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1521
 الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  جل و عز هللا يھنه قريشا يھين من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  النسائي رجال فمن سعد بن عمر غير

  قال أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن عامر عن الزھري عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1522
 شيئا فالنا تعط ولم وفالنا فالنا أعطيت هللا نبي يا سعد فقال شيئا منھم رجال يعط ولم رجاال سلم و عليه هللا صلى النبي أعطى
 قال ثم مسلم أو يقول سلم و عليه هللا صلى والنبي ثالثا سعد أعادھا حتى مسلم أو سلم و عليه هللا صلى النبي فقال مؤمن وھو
 على النار في يكبوا أن مخافة شيئا أعطيه فال منھم إلى أحب ھو من وادع رجاال ألعطي انى سلم و عليه هللا صلى النبي

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وجوھھم

 أمر  قال أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن عامر عن الزھري عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1523
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فويسقا وسماه الوزغ بقتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 كنت  قال أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن عامر عن الزھري عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1524
 و عليه هللا صلى هللا رسول فعادني الموت على أشفيت مرضا فمرضت الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع
 فثلث ألقلت قال مالي بشطر قلت ال قال مالي بثلثي أفأوصي لي ابنة اال يرثنى وليس كثيرا ماال لي ان هللا رسول يا فقلت سلم
 تنفق لن سعد يا انك الناس يتكففون عالة تدعھم ان من لك خير أغنياء ورثتك تدع ان سعد يا انك كثير والثلث الثلث قال مالي
 قال أصحابي بعد أخلف هللا رسول يا قلت قال امرأتك في في تجعلھا اللقمة حتى عليھا أجرت اال تعالى هللا وجه بھا تبتغى نفقة
 بك ويضر أقواما بك هللا ينفع حتى تخلف ولعلك ورفعة درجة به ازددت اال هللا وجه به تبتغى عمال فتعمل تتخلف لن انك

 و عليه هللا صلى هللا رسول له رثى خولة بن سعد البائس لكن أعقابھم على تردھم وال ھجرتھم ألصحابي امض اللھم آخرين
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بمكة مات وكان سلم

 أبي بن سعد عن المسيب بن سعيد أخبرني قال الزھري عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1525
 على صحيح إسناده  ناالختصي أحله ولو التبتل عنه هللا رضي عثمان على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رد لقد  قال وقاص
  الشيخين شرط

 عن أبيه عن مالك بن سعد بن عامر بن داود عن إسحاق بن محمد أنبأنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1526
 نكا أحد يصفھا لم صفة وألصفنه ألمته الدجال وصف إال نبي يكن لم إنه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال انه جده
 رجال فمن إسحاق بن محمد غير الصحيح رجال ثقات رجاله لغيره صحيح  بأعور ليس جل و عز هللا وإن أعور إنه قبلي

  السنن أصحاب

 يحيى عن حدثني عفان قال خالد بن عكرمة ثنا حيان بن سليم ثنا قاال وعفان الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1527
 كان فإذا قبلكم كان من به أصيب رجز إنه  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند ذكر نالطاعو ان سعد عن سعد بن

  صحيح  منھا تخرجوا فال بھا وھو بأرض كنتم وإذا تدخلوھا فال بأرض
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 بن عامر حدث قال معمر بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن فليح ثنا عمرو بن الملك عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1528
 عجوة تمرات سبع أكل من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سعدا ان المدينة على أمير وھو العزيز عبد بن عمر سعد
 يضره لم يمسي حين أكلھا وان قال قد وأظنه فليح قال يمسي حتى شيء ذلك يومه يضره لم يصبح حين المدينة البتي بين ما

 على كذبت ما وهللا عامر فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن تحدث ما أنظر مرعا يا عمر فقال قال يصبح حتى شيء
  صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على سعد كذب وما سعد

 أبيه عن سعد بن عمر عن المطلب عن األسلمى زيد بن كثير ثنا عمرو بن الملك عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1529
 عنه نبا مؤمنا به ضربت ان سيفا أعطى حتى وهللا ال رأسا أكون ان تأمرني الفتنة أفي بنى أي فقال عامر ابنه هجاء  قال انه
 صحيح  التقي الخفي الغنى يحب جل و عز هللا ان يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قتله كافرا به ضربت وان

 تقدم وقد سعد بن عمر ھو رأسا يكون أن يأمره سعد إلى جاء والذي دسع بن عامر ھو القصة روى فالذي قلب فيه واإلسناد
  1441 الصواب على

  قال وقاص أبي بن سعد عن أبيه عن إبراھيم بن سعد عن مسعر ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1530
 إسناده  بعد وال قبل أرھما لم بيض ثياب يھماعل رجلين أحد يوم شماله وعن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يمين عن رأيت
  الشيخين شرط على صحيح

 سعد أبيه عن سعد بن عمر عن العيزار عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1531
 وصبر احتسب مصيبة أصابته وإذا وشكر هللا حمد خير أصابه إذا للمسلم عجبت  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن

 فمن سعد بن عمرو غير الصحيح رجال ثقات رجاله حسن إسناده  فيه إلى يرفعھا اللقمة في حتى شيء كل في يؤجر المسلم
  النسائي رجال

 بن احدثن المسيب بن ثنا قاال جدعان بن زيد بن وعلى قتادة عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1532
 هللا صلى هللا رسول استخلف حين عنك حدثنيه حديثا فقلت سعد على دخلت قال أبيه عن ثنا مالك بن لسعد بن حدثني المسيب
 ثم عليه فيغضب حدثنيه ابنه ان أخبره ان فكرھت به حدثك من فقال فغضب قال المدينة على عنه هللا رضي عليا سلم و عليه
 يا علي فقال المدينة على عنه هللا رضي عليا استخلف تبوك غزوة في خرج حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  قال

 ال انه غير موسى من ھارون بمنزلة منى تكون ان ترضى ما أو فقال معك وأنا اال وجھا تخرج أن أحب كنت ما هللا رسول
  السنن حابأص رجال فمن زيد بن علي غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  بعدي نبي

 سمعت قال سعد بن عامر عن النضر أبو ثنا أنس بن يعنى مالك ثنا عيسى بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1533
 شرط على صحيح إسناده  سالم بن هللا لعبد اال الجنة في انه يمشى لحى يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت ما  يقول أبي
  مسلم

 حدثني وھب بن هللا عبد ثنا ھارون من أنا وسمعته هللا عبد قال معروف بن ھارون ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1534
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من وناسا سعدا سمعت قال وقاص أبي بن سعد بن عامر عن أبيه عن مخرمة
 أفضلھما ھو الذي فتوفى اآلخر من أفضل أحدھما كانو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد في إخوان رجالن كان  يقولون

 يصلي يكن ألم فقال اآلخر على األول فضل سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول فذكر توفى ثم ليلة أربعين بعده اآلخر عمر ثم
 جار نھر كمثل الصالة مثل إنما ذلك عند قال ثم صالته به بلغت ماذا يدريكم ما فقال به بأس ال فكان هللا رسول يا بلى فقالوا
 ثقات رجاله مسلم شرط على قوي إسناده  درنه من ذلك يبقى ترون فما مرات خمس يوم كل فيه يقتحم عذب غمر رجل بباب
  مسلم رجال فمن بكير بن مخرمة غير الشيخين رجال

 ان أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن محمد عن جبير بن يونس عن قتادة ثنا شعبة ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1535
 على صحيح إسناده  شعرا يمتلىء أن من له خير ودما قيحا أحدكم جوف يمتلىء ألن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط
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 وقع الطاعون ان فبلغنا المدينة قدمت قال ثابت أبي بن حبيب أخبرني شعبة ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1536
 بن أسامة سمع انه فحدثني سعد بن إبراھيم فلقيت غائبا وكان قال سعد بن عامر فقيل الحديث ھذا يروى من فقلت قال بالكوفة
 تخرجوا فال بھا وأنتم وقع وإذا تدخلوھا فال بأرض الطاعون وقع إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن سعدا يحدث زيد
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نعم قال سامةأ سمعت أنت قلت قال منھا

 مالك بن سعد بن محمد عن إسحاق أبي عن زكريا عن يونس بن عيسى ثنا بحر بن علي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1537
 غير نالشيخي رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  فسق وسبابه كفر المسلم قتال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن أبيه عن
  بحر بن علي

 سعد عن سعد بن مصعب عن النجود أبي بن عاصم عن بكر أبو أنبأنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1538
 قال ضعه لي وال لك ليس السيف ھذا ان قال السيف ھذا لي فھب المشركين من هللا شفاني قد هللا رسول يا  قال قال مالك بن

 أنزل قد قلت قال ورائي من يدعوني رجل إذا قال بالئي يبل لم من اليوم السيف ھذا يعطى أن عسى قلت رجعت ثم فوضعته
 قل األنفال عن يسألونك{  اآلية ھذه وأنزلت قال لك فھو لي وھب قد وانه لي ھو وليس السيف سألتني كنت قال شيء في

  السنن أصحاب رجال فمن النجود أبي بن عاصم غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده}   والرسول  األنفال

 بن يحيى حدثني الوھاب عبد بن المتعال عبد حدثني يده بخط أبي كتاب في الحديث ھذا وجدت قال هللا عبد حدثنا - 1539
 قدم الم  قال وقاص أبي بن سعد عن عالقة بن زياد عن المجالد ثنا يحيى بن سعيد وحدثنا الرحمن عبد أبو قال األموي سعيد
 لھم فأوثق وتؤمنا نأتيك حتى لنا فأوثق أظھرنا بين نزلت قد انك فقالوا جھينة جاءته المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 جنب إلى كنانة بنى من حي على نغير أن وأمرنا مائة نكون وال رجب في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فبعثنا قال فأسلموا
 من أخرجنا من نقاتل إنما فقلنا الحرام الشھر في تقاتلون لم وقالوا فمنعونا جھينة إلى فلجأنا كثيرا كانواو عليھم فأغرنا جھينة
 ال قوم وقال فنخبره سلم و عليه هللا صلى هللا نبي نأتي بعضنا فقال ترون ما لبعض بعضنا فقال الحرام الشھر في الحرام البلد
 فھو شيئا أخذ من ذاك إذ الفيء وكان العير إلى فانطلقنا فنقتطعھا قريش عير نأتي لب ال معي أناس في أنا وقلت ھھنا نقيم بل
 من أذھبتم فقال الوجه محمر غضبانا فقام الخبر فأخبروه سلم و عليه هللا صلى النبي إلى أصحابنا وانطلق العير إلى فانطلقنا له

 والعطش الجوع على أصبركم بخيركم ليس رجال عليكم ثنألبع الفرقة قبلكم كان من أھلك إنما متفرقين وجئتم جميعا عندي
  ضعيف إسناده  اإلسالم في أمر أمير أول فكان األسدي جحش بن هللا عبد علينا فبعث

 عمير بن الملك عبد ثنا زائدة ثنا الصمد وعبد عمير بن الملك عبد عن زائدة عن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1540
 فيفتحھا العرب جزيرة تقاتلون  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال وقاص أبي بن عتبة بن نافع عن سمرة بن جابر عن
 ال جابر فقال قال لكم هللا فيفتحه الدجال تقاتلون ثم لكم هللا فيفتحھا الروم تقاتلون ثم لكم هللا فيفتحھا فارس تقاتلون ثم لكم هللا

  الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح هإسناد  الروم يفتتح حتى الدجال يخرج

 أبي بن عتبة بن نافع عن سمرة بن جابر عن عمير بن الملك عبد ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1541
 وتغزون لكم هللا ھافيفتح فارس وتغزون لكم هللا فيفتح العرب جزيرة تغزون  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمع انه وقاص
 )  مسلم شرط على وسابقه(  كسابقه صحيح إسناده  لكم هللا فيفتح الدجال وتغزون لكم هللا فيفتحھا الروم

 لبيبة بن الرحمن عبد بن محمد عن عكرمة بن محمد عن يحدث أبي سمعت قال يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1542
 يكرون كانوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول زمان في المزارع أصحاب ان  وقاص أبي بن سعد عن المسيب بن سعيد عن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجاؤوا النبت حول مما بالماء سعد وما الزروع من السواقي على يكون بما مزارعھم
  لغيره حسن  والفضة بالذھب رواأك وقال بذلك يكروا ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنھاھم ذلك بعض في فاختصموا

 بن هللا عبد حدثني إسحاق بن محمد عن أبي ثنا ويعقوب إسحاق بن عن عدى أبي بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1543
 إذا  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال سعد أبيه عن حدثه سعد بن عامر عن عتيق أبي بن يعقوب قال محمد
  حسن إسناده  فتؤذيه ثوبه أو مؤمن جلد تصيب ان نخامته فليغيب المسجد في مأحدك تنخم



 
 

184 
 

 سئل قال عياش أبي بن زيد عن يزيد بن هللا عبد عن مالك عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1544
 قالوا يبس إذا ينقص فقال بالتمر رطبال عن يسأل سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت  وقال فكرھه بالسلت البيضاء عن سعد
  قوي إسناده  إذا فال قال نعم

 أعظم  سلم و عليه هللا صلى النبي به بلغ أبيه عن سعد بن عامر عن الزھري عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1545
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مسألته أجل من الناس على فحرم يحرم لم أمر عن سأل من جرما المسلمين في المسلمين

 مرضا الفتح عام بمكة مرضت  قال أبيه عن سعد بن عامر عن الزھري عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1546
 يرثنى وليس كثيرا ماال لي إن هللا رسول يا قلت يعودني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتاني الموت على منه أشفيت شديدا
 قال ال قال فالشطر قلت ال قال مالي بثلثي فأتصدق قال ال قال بمالي أتصدق مرة سفيان وقال مالي بثلثي أفأتصدق تيابن إال
 إال نفقة تنفق لن إنك الناس يتكففون عالة تتركھم أن من خير أغنياء ورثتك تترك إن إنك كبير والثلث الثلث قال الثلث قلت

 تريد عمال فتعمل بعدي تخلف لن إنك قال ھجرتي عن أخلف هللا رسول يا قلت امرأتك في إلى ترفعھا اللقمة حتى فيھا أجرت
 ھجرتھم ألصحابي امض اللھم آخرون بك ويضر أقوام بك ينتفع حتى تخلف أن ولعلك ودرجة رفعة به ازددت إال هللا وجه به
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بمكة مات أن له يرثي خولة بن سعد البائس لكن أعقابھم على تردھم وال

 عليه هللا صلى النبي أن سعد عن المسيب بن سعيد عن زيد بن على عن عيينة بن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1547
 ضعيف إسناد وھذا صحيح  نعم قال قال بعدي نبي ال انه غير لسفيان قيل موسى من ھارون بمنزلة مني أنت  لعلي قال سلم و

  جدعان بن زيد بن علي لضعف

 فقالوا عمر إلى سعدا الكوفة أھل شكا  سمرة بن جابر من سمعه الملك عبد عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1548
 في أركد والعصر الظھر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة عن بھم آلو ما وهللا األعاريب قال يصلي يحسن ال انه

 شرط على صحيح إسناده  إسحاق أبا يا بك الظن كذلك يقول عنه هللا رضي عمر فسمعت خرييناأل في واحذف األوليين
  الشيخين

 أبي بن سعد عن نھيك أبي بن هللا عبيد عن مليكة أبي بن سمعت عمرو عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1549
  لغيره صحيح  بالقرآن يتغن لم من منا ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال وقاص

 الرحمن لعبد يقول عنه هللا رضي عمر سمعت أوس بن مالك عن الزھري عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1550
 هللا رسول أن أعلمتم تقوم بإذنه الذي مرة وقال واألرض السماء به تقوم الذي هللا أنشدتكم  وسعد والزبير وطلحة عوف بن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نعم اللھم قالوا صدقة تركنا ما نورث ال انا قال سلم و هعلي هللا صلى

  سعد عن قرواش بن بكر عن الطفيل أبي عن العباس أبي بن يعنى العالء عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1551
 وھو.  ضعيف إسناده  بجيلة من رجال يعني يحتدره ةالردھ شيطان قال نعم قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن لسفيان قيل
 وذكر سلم و عليه هللا صلى النبي سمع أنه وقاص أبي بن سعد عن يعلى أبي ولفظ وأوضح أبين غيره وعند مختصر أحمد عند
 في عالمة األشھب ابن أو األشھب له يقال بجيلة من رجل يحدره ردھة شيطان فقال النھر أھل مع وجد الذي الثدية ذا يعني
 بن أو األشھب له يقال دھن من فالن أراه فقال بجيلة من منا رجل به جاء حدث حين الدھني عمار فقال سفيان قال ظلمه قوم

  األشھب

 كما يسقطه أي ويحتدره.  رداه وجمعھا الجبل في مستنقع والردھة الحية ھو:  الفائق في الزمحشري قال"  الردھة شيطان" 
 )  رده(  اللسان في
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 بيع عن سعد سئل قال عياش أبي عن يزيد بن هللا عبد عن أمية بن إسماعيل عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1552
 قال نعم قالوا يبست إذا الرطبة تنقص فقال برطب تمر عن سلم و عليه هللا صلى النبي سئل  فقال ھذا من شيء أو بشعير سلت
  السنن أصحاب رجال فمن عياش أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله قوي إسناده  إذا فال

 أذناي سمعت يقول سعدا سمعت قال النھدي عثمان أبي عن األحول عاصم ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1553
 أبا فلقيت قال حرام عليه فالجنة أبيه غير انه يعلم وھو أبيه غير إلى ادعى من أنه  سلم و عليه هللا صلى محمد من قلبي ووعى
 شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى محمد من قلبي ووعى أذناي سمعه وأنا فقال فحدثته عنه هللا رضي بكرة

  الشيخين

 سعيد عن الحق بن الحضرمي كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي ھشام أخبرنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1554
 رسول قال قال حدثني من أحدثه ان فكرھت حدثك من وقال فانتھرني الطيرة عن وقاص أبي بن سعد سألت  قال المسيب بن
 سمعتم وإذا والدار والمرأة الفرس ففي شيء في الطيرة تكن ان ھام وال طيرة وال عدوى ال سلم و عليه هللا صلى هللا

 الحضرمي غير الشيخين رجال ثقات رجاله جيد إسناده  منه اتفرو فال بھا وأنتم بأرض كان وإذا تھبطوا فال بأرض بالطاعون
  صدوق وھو والنسائي داود أبي رجال فمن الحق بن

 بن مصعب عن بھدلة بن عاصم عن الدستوائي ھشام أنبأنا إبراھيم بن يعنى إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1555
 كان فإن ذاك دينه قدر على العبد يبتلى حتى فاألمثل االمثل ثم األنبياء قال بالء أشد الناس أي هللا رسول يا  سعد قال قال سعد
 قال دينه حسب على مرة وقال ذاك قدر على ابتلى رقه دينه في كان وان بالء أشد مرة وقال ذاك قدر على ابتلى الدين صلب
 رسول يا قلت قال سعد عن مرة وقال أبي قال خطيئة من عليه ان وما يعنى األرض في يمشى حتى العبد عن الباليا تبرح فما
  حسن إسناده  هللا

 وقاص أبي بن سعد عن الثقفي هللا عبيد بن محمد عن الشيباني إسحاق أبو ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1556
 هللا صلى هللا نبي به فأتيت ةالكتيف ذا يسمى وكان سيفه وأخذت العاص بن سعيد وقتلت عمير أخي قتل بدر يوم كان لما  قال
 اال جاوزت فما قال سلبي وأخذ أخي قتل من هللا اال يعلمه ماال وبي فرجعت قال القبض في فاطرحه اذھب قال سلم و عليه
 رجال ثقات رجاله لغيره حسن  سيفك فخذ اذھب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي فقال األنفال سورة نزلت حتى يسيرا

  انقطاعا فيه أن غير الشيخين

"  العاص بن سعيد بن العاص"  ھو بدر يوم قتل الذي وأن خطأ"  العاص بن سعيد"  قوله أن خالصته ما األرناؤوط ونقل... 
  طالب أبي بن علي أم وقاص بن سعد أقتله واختلفوا

  ھذا سعيد بن العاص ثم

  قط يشرك ولم ماإلسال في ولد"  العاص بن سعيد بن العاص بن سعيد"  ھو:  ابنه* 

  الحديث في المراد ھو يكون أن يصلح منھما واحد فليس مشركا بدر قبل مات"  العاص بن سعيد"  ھو:  أبوه* 

 الكوفة أھل شكا  قال سمرة بن جابر عن عمير بن الملك عبد عن الحميد عبد بن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1557
 فقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة أما فقال له عمر ذلك فذكر يصلي يحسن ال افقالو عنه هللا رضي عمر إلى سعدا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  إسحاق أبا يا بك الظن ذاك فقال األخريين في واحذف األوليين في أركد بھم أصلي كنت

 مالك بن سعد سمعت قال القراظ هللا عبد أبو حدثني نبيه بن عمر عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1558
  الماء في الملح يذوب كما هللا أذابه بسوء أو بدھم المدينة أھل أراد من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول
  مسلم شرط على صحيح إسناده
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 بن سعد عن لبيبة بن الرحمن عبد بن مدمح حدثني زيد بن أسامة عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1559
  ضعيف إسناده  يكفي ما الرزق وخير الخفي الذكر خير  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مالك

 ان  عثمان بن عمرو بن محمد أخبرني قال أسامة عن المبارك بن عن إسحاق بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1560
  ضعيف إسناده  فذكره أخبره بيبةل بن الرحمن عبد بن محمد

 النبي أتى أعرابيا ان أبيه عن سعد بن مصعب حدثني الجھني موسى عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1561
 وسبحان اكثير  والحمد كبيرا أكبر هللا له شريك ال وحده هللا اال إله ال قل قال أقوله كالما علمني  فقال سلم و عليه هللا صلى
 وارحمني لي اغفر اللھم قل قال لي فما لربي ھؤالء قال خمسا الحكيم العزيز با اال قوة وال حول وال العالمين رب هللا

  الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  وعافني واھدني وارزقني

 يقول المسيب بن سعيد سمعت قال األنصاري سعيد بن ييعن يحيى ثنا سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1562
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أحد يوم أبويه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي جمع  يقول سعدا سمعت

 صلى هللا رسول أن أبي حدثني سعد بن مصعب حدثني الجھني يعني موسى عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1563
 يسبح قال حسنة ألف أحدنا يكسب كيف جلسائه من رجل فقال حسنة ألف يوم كل يكسب أن أحدكم أيعجز  قال سلم و عليه هللا
 إسناده  يحط أو أيضا ويعلى يحط أو أيضا نمير بن وقال أبي قال خطيئة ألف عنه يحط أو حسنة ألف له تكتب تسبيحة مائة

  مسلم رجال فمن الجھني عبدهللا بن موسى يرغ الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح

 عن سعد بن محمد بن إسماعيل عن ثابت بن مصعب حدثني عمرو بن محمد ثنا يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1564
  خديه بياض يرى حتى شماله وعن يمينه عن يسلم سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال مالك بن سعد أبيه عن سعد بن عامر
  صحيح

 أبي بن سعد بن عامر عن قيس بن هللا عبد بن الحكيم عن ليث ثنا محمد بن يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1565
 ال وحده هللا اال إله ال أن أشھد وأنا المؤذن يسمع حين قال من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن سعد أبيه عن وقاص
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ذنبه له غفر دينا وباإلسالم رسوال وبمحمد ربا با رضينا ولهورس عبده محمدا وأن له شريك

  قيس بن هللا عبد بن الحكيم عن قتيبة حدثناه أبي قال قال هللا عبد حدثنا - 1565

 العرب ألول انى  وليق مالك بن سعد سمعت قال قيس ثنا إسماعيل ثنا سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1566
 السمر وھذا الحبلة ورق اال نأكله طعام لنا وما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع نغزو أتينا ولقد هللا سبيل في بسھم رمى
 إسناده  عملي وظل إذا خبت لقد الدين على يعزروني أسد بنو أصبحت ثم خلط ماله الشاة تضع كما ليضع أحدنا ان حتى

  يخينالش شرط على صحيح

 في أنزلت قال سعد بن مصعب عن حرب بن سماك حدثني شعبة عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1567
 قال له غناء ال كمن اجعل نفلنيه هللا رسول يا قلت ضعه قال نفلنيه هللا رسول يا قلت سيفا أصبت  أبي قال قال آيات أربع أبي
 هللا أليس أمي وقالت}  األنفال قل{  كذلك مسعود بن قراءة في وھى قال}  األنفال نكيسألو{  فنزلت أخذته حيث من ضعه
 فمھا يشجروا حتى تأكل ال فكانت بمحمد تكفر حتى شرابا اشرب وال طعاما آكل ال وهللا الوالدين وبر الرحم بصلة يأمرك
 وقرأ}  وھن على وھنا أمه حملته بوالديه نساناإل ووصينا{  فأنزلت والطعام قال وأراه شعبة قال الشراب فيه فيصبوا بعصا
 فنھاني كله بمالي أوصي هللا رسول يا قلت مريض وأنا سلم و عليه هللا صلى النبي على ودخل}  تعملون كنتم بما{  بلغ حتى
 وذاك مرالخ من وانتشوا وشربوا فأكلوا طعاما األنصار من رجل وصنع به الناس فأخذ فسكت الثلث قلت ال قال النصف قلت
 بلحيي رجل له فأھوى خير المھاجرون المھاجرون وقالت خير األنصار األنصار وقالت فتفاخروا عنده فاجتمعنا تحرم أن قبل
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 إسناده  منتھون أنتم فھل{  قوله إلى}  والميسر الخمر إنما آمنوا الذين أيھا يا{  فنزلت مفزورا سعد أنف فكان انفه ففزر جزور
  حسن

 وقاص أبي بن سعد سألت  قال غنيم حدثني التيمي يعنى سليمان أنبأنا سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا -  1568
 غنيم غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  معاوية يعنى بالعرش كافر وھذا فعلناھا قال المتعة عن
  مسلم رجال فمن

 قال قال أبيه عن سعد بن محمد عن جبير بن يونس عن قتادة عن شعبة عن يحيى ناث أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1569
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  شعرا يمتلئ أن من خير قيحا الرجل جوف يمتلىء ألن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 فقلت سعد مع صليت  قال سعد بن مصعب عن عدى بن الزبير عن إسماعيل عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1570
 شرط على صحيح إسناده  الركب إلى نرفع أن فأمرنا ھذا نفعل كنا وقال بيدي فضرب التطبيق يحيى ووصف ھكذا بيدي

  الشيخين

 هللا صلى هللا رسول قال قال سعد عن سعد بنت عائشة عن ھاشم ثنا نمير بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1571
 رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  سحر وال سم اليوم ذلك يضره لم عجوة من تمرات بسبع تصبح من  سلم و يهعل

  سعد بنت عائشة غير الشيخين رجال ثقات

 هللا عبد قال مثله الحديث فذكر سعد عن وقاص أبي بن سعد بن عامر عن ھاشم ثنا مكي ثنا أبي ثنا هللا عبد حدثنا - 1572
  الشيخين شرط على صحيح إسناده   وقاص أبي بن سعد بن عامر عن ھاشم عن بدر أبو حدثناه يأب وقال

 هللا رسول قال قال أبيه عن سعد بن عامر أخبرني حكيم بن يعنى عثمان عن نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1573
 يعلمون كانوا لو لھم خير المدينة وقال صيدھا يقتل أو ھھاعضا يقطع أن المدينة البتي بين ما احرم انى  سلم و عليه هللا صلى
 شفيعا أو شھيدا له كنت اال وجھدھا ألوائھا على أحد يثبت وال منه خير ھو من فيھا هللا أبدل اال عنھا رغبة أحد منھا يخرج ال
  مسلم رجال فمن حكيم بن عثمان غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  القيامة يوم

 هللا صلى هللا رسول أن  أبيه عن سعد بن عامر أخبرني قال عثمان عن نمير بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1574
 ثم طويال ربه ودعا معه وصلينا ركعتين فيه فركع دخل معاوية بنى بمسجد مر إذا حتى العالية من يوم ذات أقبل سلم و عليه

 ال أن وسألته فأعطانيھا بسنة أمتي يھلك ال ان ربي سألت واحدة ومنعني اثنين فأعطاني ثالثا ربي سألت فقال إلينا انصرف
  مسلم شرط على صحيح إسناده  فمنعنيھا بينھم بأسھم يجعل ال ان وسألته فأعطانيھا بالغرق أمتي يھلك

 عن سعد بن عمر عن العبدي حريث بن العيزار نع إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1575
 احتسب مصيبة أصابته وإن وشكر هللا حمد خير أصابه ان للمؤمن عجبت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه

  حسن إسناده  فيه إلى يرفعھا اللقمة في حتى شيء كل في يؤجر المؤمن وصبر

 ركعت إذا كنت  قال سعد بن مصعب عن عدي بن الزبير عن خالد أبي بن ثنا عوكي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1576
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنه فنھينا نفعله كنا انا وقال فنھاني مالك بن سعد أبي فرآني قال ركبتي بين يدي وضعت

 وخزيمة مالك بن سعد عن سعد بن راھيمإب عن ثابت أبي بن حبيب عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1577
 قبلكم قوم به عذب عذاب من وبقية رجز الطاعون ھذا ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قالوا زيد بن وأسامة ثابت بن
 شرط على صحيح إسناده  عليه تدخلوا فال أرض في به سمعتم وإذا منه فرارا منھا تخرجوا فال بھا وأنتم بأرض وقع فإذا

  الشيخين
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 قال جدة عن أبيه عن مالك بن سعد بن عامر بن داود عن إسحاق بن محمد أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1578
  بأعور ليس جل و عز وهللا أعور انه قبلي كان من يصفھا لم صفة الدجال ألصفن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  لغيره صحيح

 النبي عن أبيه عن مالك بن سعد بن عامر عن الزھري عن ذئب أبي بن أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1579
 فوهللا فالنا وتركت أعطيتھم هللا رسول يا فقلت سعد قال منھم رجال اال فأعطاھم فسألوه رھط أتاه انه  سلم و عليه هللا صلى
 سلم و عليه هللا صلى النبي عليه ورد مؤمنا ثالثا ذلك سعد عليه فرد مسلما أو سلم و عليه هللا صلى النبي فقال مؤمنا ألراه انى
 على هللا يكبه ان خوفا منه إلى أحب لغيره العطاء الرجل ألعطى انى وهللا الثالثة في سلم و عليه هللا صلى النبي فقال مسلما أو

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  في وجھه

 ھو بل بحديث ليس ھذا  بدر أبا يعنى شجاع كيف قال عنه سألني من فأول بمكة سفيان لقيت  نعيم أبو قال قال النار - 1580
  ھنا إليراده معنى ال إذ 1572 رقم الحديث بإثر يكون أن له حق و نعيم أبي عن أثر

 كيسان بن صالح عن سعد نب إبراھيم ثنا القاسم بن وھاشم سعد بن إبراھيم أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1581
 محمد عن الرحمن عبد بن الحميد عبد عن الزھري عن صالح عن يزيد وقال كيسان بن صالح حدثني قال حديثه في ھاشم قال
 قريش من نسوة وعنده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على عنه هللا رضي الخطاب بن عمر دخل  قال أبيه عن سعد بن

 عمر فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فضحك وسكتن انقمعن عمر صوت سمعن فلما أصواتھن رافعات ويستكثرن يسألنه
 عمر يا هللا رسول فقال وأغلظ هللا رسول من أفظ إنك فقلن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تھبن وال تھبنني أنفسھن عدوات يا
  الشيخين شرط على حصحي إسناده  فجك غير فجا سلك إال فجا سالكا الشيطان لقيك ما

 ھشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن عكرمة بن محمد عن سعد بن إبراھيم أخبرنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1582
 هللا رسول عھد على األرض نكري كنا  قال مالك بن سعد عن المسيب بن سعيد عن لبيبة أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن

 وأذن ذلك عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنھانا منھا بالماء سعد وبما الزرع من السواقي على بما سلم و عليه هللا صلى
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  والورق بالذھب نكريھا بأن رخص أو لنا

  قال وقاص أبي بن سعد عن سعد بن مصعب عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1583
 النساء في تخلفني هللا رسول يا فقال تبوك غزوة في عنه هللا رضي طالب أبي بن علي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خلف

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بعدي نبي ال انه غير موسى من ھارون بمنزلة منى تكون أن ترضى أما قال والصبيان

 عن يحدث عباية بن قيس سمعت قال أخبرني مخراق بن زياد قال شعبة ثنا النضر أبو ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 1584
 مولى عن يحدث القيسي عباية بن قيس سمعت قال مخراق بن زياد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد وثنا أبي قال لسعد مولى
 من وأسألك الجنة أسألك انى اللھم دعائه في يقول فكان يصلي كان انه  لسعد بن عن وقاص أبي عن وقاص أبي بن لسعد
 عنه فسكت قال كذا ومن كذا ومن وأغاللھا وسالسلھا النار من بك وأعوذ كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن وبھجتھا نعيمھا
 عليه هللا صلى هللا رسول قال شك شعبة طويال قال أو عظيما نعيما وسألت عظيم شر من تعوذت سعد له قال صلى فلما سعد
{  قوله أدري ال شعبة قال}  المعتدين يحب ال إنه وخفية تضرعا ربكم ادعوا{  وقرأ الدعاء في يعتدون قوم سيكون انه لمس و

 قرب وما الجنة أسألك اللھم قل سعد له وقال سلم و عليه هللا صلى النبي قول أو سعد قول من ھذا}  وخفية تضرعا ربكم ادعوا
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  عمل أو قول من إليھا قرب وما النار من بك وأعوذ عمل أو قول من إليھا

 وقاص أبي بن سعد عن مصعب عن عمير بن الملك عبد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1585
 من بك وأعوذ البخل من بك أعوذ انى اللھم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن بھن ويخبر الخمس بھؤالء يأمر كان انه

 شرط على صحيح إسناده  القبر عذاب من بك وأعوذ الدنيا فتنة من بك وأعوذ العمر أرذل ألي أرد أن بك وأعوذ الجبن
  الشيخين
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 أبي بن محمد عن شھاب بن عن كيسان بن صالح ثنا سعد بن إبراھيم ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1586
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال وقاص أبي بن سعد عن الحجاج أبي الحكم بن يوسف عن جارية بن ءالعال بن سفيان
  الشواھد في حسن إسناد وھذا حسن  جل و عز هللا أھانه قريشا أھان من

 بن العالء نب سفيان أبي بن محمد عن شھاب بن عن كيسان بن صالح حدثني أخرى مرة كامل أبو وحدثنا أبي قال - 1587
  هللا أھانه قريش ھوان يرد من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال سعد أبيه عن سعد بن محمد عن جارية
  حسن

 أبي بن سعد سمعت قال المسيب بن سعيد عن شھاب بن ثنا سعد بن إبراھيم ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1588
 صحيح إسناده  الختصينا فيه له أذن ولو التبتل مظعون بن عثمان على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رد لقد  يقول وقاص
  كامل أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 قال قال أبيه عن مالك بن سعد بن محمد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1589
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثالث فوق أخاه يھجر أن لمسلم يحل ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 حلفت قال  أبيه عن سعد بن مصعب عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1590
 بالالت حلفت وإني قريبا كان العھد ان فقلت لمس و عليه هللا صلى النبي فأتيت ھجرا قلت قد أصحابي فقال والعزى بالالت
 إسناده  تعد وال وتعوذ ثالثا يسارك عن انفث ثم ثالثا وحده هللا اال إله ال قل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال والعزى
  الشيخين شرط على صحيح

 مصعب عن عاصم ثنا حماد ثنا قاال المعنى وعفان إسماعيل بن مؤمل الرحمن عبد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1591
 من رجل الفج ھذا من يدخل فقال فضلة منه ففضل فأكل ثريد من بقصعة أتى سلم و عليه هللا صلى النبي ان  أبيه عن سعد بن
 مسل و عليه هللا صلى النبي يأتي ألن يتھيأ وقاص أبي بن عمير أخي تركت كنت وقد سعد قال الفضلة ھذه يأكل الجنة أھل

  حسن إسناده  فأكلھا سالم بن هللا عبد فجاء ھو يكون ان فطمعت

 إسناده  مالك بن بعويمر فمررت قال انه اال معناه فذكر  عاصم ثنا أبان ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1592
  حسن

 وأبا مالك بن سعد سمع انه القراظ هللا عبد أبو اثن زيد بن يعنى أسامة ثنا عمر بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1593
 في لھم وبارك صاعھم في لھم وبارك مدينتھم في المدينة ألھل بارك اللھم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقوالن ھريرة
 سألك كما لمدينةا ألھل أسألك وإني مكة ألھل سألك إبراھيم وان ورسولك عبدك وإني وخليلك عبدك إبراھيم ان اللھم مدھم

 الدجال وال الطاعون يدخلھا ال يحرسانھا ملكان منھا نقب كل على بالمالئكة مشبكة المدينة ان معه ومثله مكة ألھل إبراھيم
  حسن إسناد وھذا صحيح  الماء في الملح يذوب كما هللا أذابه بسوء أرادھا من

 خرج  قال سعد أبيه عن سعد بن محمد عن خالد أبي بن ماعيلإس ثنا بشر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1594
 إصبعه نقص ثم وھكذا ھكذا الشھر يقول وھو األخرى على يديه بإحدى يضرب وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علينا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الثالثة في

 هللا صلى النبي عن أبيه عن سعد بن محمد عن إسماعيل عن زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1595
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مرة وتسع وعشر عشر وھكذا ھكذا الشھر  قال سلم و عليه
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 هللا رسول قال قال أبيه عن سعد بن محمد عن إسماعيل عن المبارك بن ثنا الطالقاني ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1596
 الشيخين رجال ثقات رجاله قوي إسناد وھذا صحيح  وعشرين تسعا يعنى وھكذا وھكذا ھكذا الشھر  سلم و عليه هللا صلى
  الطالقاني غير

 أبي بن سعد عن أسلم بن زيد عن الدراوردي يعنى العزيز عبد ثنا النعمان بن سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1597
  بألسنتھا البقر يأكل كما بألسنتھم يأكلون قوم يخرج حتى الساعة تقوم ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال وقاص
  الصحيح رجال رجاله لغيره حسن

 فذكر حفص بن يعني بكر أبي عن المھاجر بن إبراھيم عن حسن ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1598
 ضعيف إسناده  حقه دون الرجل يموت ان الميتة نعم  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت انى سعد قال قصة

  النقطاعه

 بن عامر عن زيد بن يعنى جرير عمه عن حازم بن يعنى جرير ثنا محمد بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1599
 قلت ال قال فنصفه قلت ال قال فثلثيه قلت ال قال كله بمالي أوصى هللا رسول يا  قلت قال سعد أبيه عن وقاص أبي بن سعد

 شرط على قوي إسناده  الناس أيدي على عالة يدعھم أن من له خير بخير أھله يدع أحدكم كبير والثلث الثلث قال فالثلث
  الشيخين

 عن هللا عبد نب حمزة عن ثابت أبي بن حبيب بن يعني هللا عبد ثنا الزبيري أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1600
 له قال أتخلفني له فقال عنه هللا رضي عليا خلف تبوك غزوة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج لما  قال سعد عن أبيه
  لغيره صحيح  بعدي نبي ال انه اال موسى من ھارون بمنزلة منى تكون أن ترضى أما

 سعد بن عامر عن محمد بن إسماعيل ثنا جعفر بن هللا عبد ثنا ھاشم بنى مولى سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1601
 صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا برسول صنع ما مثل واصنعوا لحدا لي فألحدوا مت أنا إذا مرضه في  قال سعدا ان

  الصحيح رجال ثقات رجاله

 عامر عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن هللا عبد برناأخ الخزاعي سلمة بن منصور ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1602
 على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا برسول صنع كما نصبا علي وانصبوا لحدا لي ألحدوا  قال سعد عن سعد بن

  مسلم شرط

 بن سعد عن مجاھد عن نجيح أبي بن عن الحجاج عن شھاب أبو ثنا النعمان بن سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1603
 فقال ذلك من أكثر طاف من ومنا ثمانيا طاف من ومنا سبعا طاف من فمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع طفنا  قال مالك
  النقطاعه ضعيف إسناده  حرج ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عبد الرحمن عبد أبو قال صخر أبو أخبرني وھب بن هللا عبد أنبأنا معروف بن ھارون ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1604
 هللا رسول سمعت يقول أبي سمعت قال وقاص أبي بن لسعد بن عن حدثه حازم أبا ان ھارون من أنا وسمعته أحمد بن هللا

 أبي نفس لذيوا الناس فسد إذا للغرباء يومئذ فطوبى بدأ كما وسيعود غريبا بدأ اإليمان ان  يقول وھو سلم و عليه هللا صلى
 أبناءة فإن تضر ال سعد ابن وجھالة جيد إسناده  جحرھا في الحية تأرز كما المسجدين ھذين بين اإليمان ليأرزن بيده القاسم
  الشيخين رجال من ثقة وھو سعد بن عامر وأنه منده ابن عند مبينا جاء قد أنه على العلم بنقل معروفون ثقات عنه رووا الذين

 عبد أبي عن عقبة بن موسى عن الزناد أبي بن يعنى الرحمن عبد أنبأنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا -  1605
 صالة ألف من خير ھذا مسجدي في صالة  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع انه وقاص أبي بن سعد عن القراظ هللا
  حسن نادإس وھذا لغيره صحيح  الحرام المسجد اال سواه فيما
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 قال أبيه عن سعد بن عامر حدثني حكيم بن عثمان أنبأنا زياد بن الواحد عبد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1606
 يقتل وال عضاھھا يقطع ال حرمه إبراھيم حرم كما المدينة البتي بين ما أحرم أني  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 اال بسوء أحد يريدھم وال يعلمون كانوا لو لھم خير والمدينة منه خيرا هللا أبدلھا اال عنھا رغبة دأح منھا يخرج وال صيدھا
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الماء في الملح ذوب أو النار في الرصاص ذوب هللا أذابه

 قلت قال أبيه عن سعد بن صعبم حدثني بھدلة بن عاصم ثنا زيد بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1607
 كان فإن دينه حسب على الرجل يبتلى فاألمثل االمثل ثم األنبياء فقال قال بالء أشد الناس أي  سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول
 ما األرض على يمشى يتركه حتى بالعبد البالء يبرح فما دينه حسب على ابتلى رقة دينه في كان وان بالؤه اشتد صلبا دينه
  صدوق وھو بھدلة بن عاصم غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  خطيئة عليه

  قال أبيه عن سعد بن عامر عن مسمار بن بكير عن إسماعيل بن حاتم ثنا سعيد بن قتيبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1608
 النساء مع أتخلفني عنه هللا رضي علي الفق مغازيه بعض في وخلفة له يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 خيبر يوم يقول وسمعته بعدي نبوة ال انه اال موسى من ھارون بمنزلة منى تكون ان ترضى أما على يا قال والصبيان
 قفبص أرمد به فأتى عنه هللا رضي عليا لي ادعوا فقال لھا فتطاولنا ورسوله هللا ويحبه ورسوله هللا يحب رجال الراية ألعطين

 عليا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول دعا}  وأبناءكم أبناءنا ندع{  اآلية ھذه نزلت ولما عليه هللا ففتح إليه الراية ودفع عينه في
  مسلم شرط على قوي إسناده  أھلي ھؤالء اللھم فقال أجمعين عنھم هللا رضي وحسينا وحسنا وفاطمة

 بن بسر عن هللا عبد بن بكير عن عباس بن عياش عن سعد بن ليث حدثنا سعيد بن قتيبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1609
 فتنة ستكون أنھا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن أشھد عفان بن عثمان فتنة عند قال وقاص أبي بن سعد ان سعيد
 الي يده فبسط بيتي على دخل ان أفرأيت قال الساعي من خير والماشي الماشي من خير والقائم القائم من خير فيھا القاعد
  مسلم رجال فمن عباس بن عياش غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  آدم كابن كن قال ليقتلني

 نب نافع سھيل أبو حدثني المدينة أھل من التيمي طلحة بن محمد حدثني هللا عبد بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1610
 عبد بن العباس ھذا  للعباس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال وقاص أبي بن سعد عن المسيب بن سعيد عن مالك

  طلحة بن محمد غير الصحيح رجال ثقات رجاله حسن إسناده  وأوصلھا كفا قريش أجود المطلب

  قال أبيه عن سعد بن مصعب عن الجھني يعنى موسى اثن قاال ويعلى نمير بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1611
 أكبر هللا له شريك ال وحده هللا اال إله ال قل قال أقوله كالما علمني هللا نبي يا فقال أعرابي سلم و عليه هللا صلى النبي جاء
 قال لي فما جل و عز لربي ھؤالء قال الحكيم العزيز با اال قوة وال حول ال العالمين رب هللا سبحان كثيرا  والحمد كبيرا
 على صحيح إسناده  أدري وما أتوھم فأنا عافني أما موسى قال نمير بن قال وارزقني واھدني وارحمني لي اغفر اللھم قل

  مسلم شرط

 لرسو مع جلوسا كنا قال أبي حدثني سعد بن مصعب عن موسى ثنا نمير بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1612
 يكسب كيف هللا نبي يا جلسائه من سائل فسأله قال حسنة ألف يوم كل يكسب ان أحدكم أيعجز  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا

  مسلم شرط على صحيح إسناده  خطيئة ألف عنه يحط أو حسنة ألف له فيكتب تسبيحة مائة يسبح قال حسنة ألف أحدنا

 هللا رسول عند جلوسا كنا قال أبيه عن سعد بن مصعب عن موسى ثنا عبيد بن ىيعل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1613
 هللا رسول يا أحدنا يكسب كيف جلسائه من سائل فسأله حسنة ألف يوم كل يكسب ان أحدكم أيعجز  فقال سلم و عليه هللا صلى
 على وسابقه(  كسابقه صحيح إسناده  خطيئة ألف عنه يحط أو حسنة ألف له فيكتب تسبيحة مائة يسبح قال حسنة ألف يوم كل

 )  مسلم شرط

 أربع في أنزلت قال أبيه عن سعد بن مصعب عن سماك عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1614
 نفلنيه هللا رسول يا فقال قام ثم ضعه فقال نفلنيه هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى سيفا أصبت بدر يوم آيات
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 فنزلت أخذته حيث من ضعه سلم و عليه هللا صلى النبي فقال له غناء ال كمن اجعل نفلنيه هللا رسول يا فقال قام ثم ضعه فقال
 حتى الخمر فشربنا فدعانا طعاما األنصار من رجل وصنع قال}  والرسول  األنفال قل األنفال عن يسألونك{  اآلية ھذه

 األنصار من رجل فأخذ منكم أفضل نحن قريش وقالت منكم أفضل نحن األنصار فقالت وقريش األنصار تفاخرتف قال انتشينا
 الخمر إنما آمنوا الذين أيھا يا{  اآلية ھذه فنزلت قال مفزورا سعد أنف فكان قال ففزره سعد أنف به فضرب جزور لحيي

 بالبر أمرھم قد هللا أليس سعد أم وقالت قال}  تفلحون لعلكم فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس واألزالم واألنصاب والميسر
 ثم بعصا فاھا شجروا يطعموھا أن أرادوا إذا فكانوا قال بمحمد تكفر أو أموت حتى شرابا أشرب وال طعاما أطعم ال فوهللا

 وھو سعد على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ودخل قال}  حسنا بوالديه اإلنسان ووصينا{  اآلية ھذه فنزلت قال أوجروھا
  حسن إسناده  فسكت قال فبثلثه قال ال فقال فبثلثيه قال ال قال كله بمالي أوصى هللا رسول يا فقال يعوده مريض

 المسيب بن سعيد عن الحق بن الحضرمي عن يحيى ثنا أبان ثنا الكلبي عمرو بن سويد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1615
 بھا وأنتم بأرض كان وإذا عليه تھبطوا فال بأرض الطاعون كان إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان مالك بن سعد عن
  جيد إسناده  منه تفروا فال

 عليه هللا صلى هللا رسول ان  مالك بن سعد عن عكرمة عن خالد عن الثقفي الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1616
  منقطع إسناد وھذا لغيره صحيح  وأمي أبي فداك ارمه أحد يوم قال سلم و

 سعد بن محمد عن البھراني عبيد بن يحيى عن أرطاة بن الحجاج أنبأنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1617
 أنه  أبي حدثني قال ھذا ما وقلنا فتعجبنا خفيه على ومسح فتوضأ البراز من يوم ذات علينا فخرج بالزاوية يتوضأ وكان قال
  حسن  فعلت ما مثل فعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأى

 ألول إني وهللا  يقول مالك بن سعد سمعت قال قيس عن إسماعيل أنبأنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1618
 وھذا الحبلة ورق اال نأكله طعام لنا وما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع نغزو كنا لقد هللا سبيل في بسھم رمى العرب
  عملي وضل إذا خبت لقد الدين على يعزروني أسد بنو أصبحت ثم خلط له ما الشاة تضع كما ليضع أحدنا ان حتى السمر
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 رسول رأيت  قال أبيه عن سعد بن عامر عن عقبة بن موسى عن معشر أبو أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1619
  معشر أبي لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  شماله وعن يمينه عن يسلم سلم و عليه هللا صلى هللا

 لما  قال أبيه عن سعد بن عامر عن األسود بن محمد بن محمد عن عون بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1620
 كنانتي إلى فأھويت قال بعد يسفله ھكذا يقول ثم أنفه فوق فوضعه ھكذا بالترس يقول جعل يترس ورجل الخندق يوم كان

 من وكذا كذا على القدح وقع نسيت فما رميت الترس يسفل ھكذا قال فلما القوس كبد في فوضعته مدما سھما منھا فأخرجت
  الرجل لفعل قال لم قلت قال نواجذه بدت حتى قال بهأحس سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فضحك برجله فقال وسقط قال الترس
  ضعيف إسناده

 سعد أبيه عن يحدث سعد بن مصعب سمعت قال عمير بن الملك عبد عن شعبة ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1621
 بك وأعوذ البخل من بك أعوذ انى اللھم  سلم و عليه هللا صلى النبي عن به ويحدث الدعاء بھذا يأمر كان انه وقاص أبى بن
 شرط على صحيح إسناده  القبر عذاب من بك وأعوذ الدنيا فتنة من بك وأعوذ العمر أرذل إلى أرد ان بك وأعوذ الجبن من

  الشيخين

 بوأ ثنا قال سعيد أبو قال إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا قاال سعيد وأبو المثنى بن حجين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1622
 صلى النبي فأتى ھجرا قلت قد أصحابه له فقال والعزى بالالت حلف انه  أبيه عن وقاص أبي بن سعد بن مصعب عن إسحاق

 وحده هللا اال إله ال قل سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال والعزى بالالت حلفت وإني حديثا كان العھد ان فقال سلم و عليه هللا
  صحيح إسناده  تعد وال الشيطان من با وتعوذ اثالث شمالك عن واتفل ثالثا
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 قال مالك بن سعد ان لبيبة بن الرحمن عبد بن محمد عن أسامة ثنا عمر بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1623
  ضعيف إسناده  يكفي ما الرزق وخير الخفي الذكر خير  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت

 الحميد عبد عن شھاب بن ثنا كيسان بن صالح عن سعد بن إبراھيم ثنا سليمان داود أبو ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا -  1624
 قد جوار وعنده سلم و عليه هللا صلى النبي على عنه هللا رضي عمر استأذن قال أبيه عن سعد بن محمد عن الرحمن عبد بن

 هللا رضي عمر فقال يضحك سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول عمر فدخل فذھبن فبادرن له فأذن صوته على أصواتھن علت
 عليھن فأقبل فذھبن بادرن حسك سمعن فلما عندي كن لجوار عجبت قد قال وأمي أنت بأبي هللا رسول يا سنك هللا أضحك عنه
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال مني تھبن أن أحق كنتن سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول وهللا أنفسھن عدوات أي فقال
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  فجك غير فجا أخذ إال قط بفج الشيطان لقيك إن فوهللا عمر يا عنك دعھن

  مسلم رجال فمن سليمان داود أبي غير الشيخين

 بن سعيد عن حريث بن عمرو نع عمير بن الملك عبد سمعت قال سليمان بن معتمر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1625
 شرط على صحيح إسناده  للعين شفاء وماؤھا المن من الكمأة قال سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان نفيل بن عمرو بن زيد

  الشيخين

 بن سعيد عن حريث بن عمرو عن السائب بن عطاء عن عمير بن الملك عبد عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1626
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  للعين شفاء وماؤھا المن من الكمأة  سلم و عليه هللا صلى النبي عن زيد

 عن أبي حدثني قال حريث بن عمرو عن السائب بن عطاء ثنا أبي حدثني الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1627
  صحيح  للعين شفاء اؤھاوم السلوى من الكمأة  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 زيد بن سعيد عن عوف بن هللا عبد بن طلحة عن الزھري عن حفظناه ھذا قال سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1628
 من طوقه شبرا األرض من ظلم ومن شھيد فھو ماله دون قتل من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان نفيل بن عمرو بن
  البخاري رجال فمن عبدهللا بن طلحة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح دهإسنا  أرضين سبع

 كان شعبة بن المغيرة ان  الحرث بن رياح حدثني المثنى بن صدقة عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1629
 رجليه عند وأجلسه المغيرة فحياه زيد بن سعيد يدعى رجل فجاءه يساره وعن يمينه عن الكوفة أھل وعنده األكبر المسجد في
 طالب أبي بن علي يسب قال مغيرة يا ھذا يسب من فقال وسب فسب المغيرة فاستقبل الكوفة أھل من رجل فجاء السرير على

 عندك يسبون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب أسمع اال ثالثا شعب بن مغير يا شعب بن مغير يا قال عنه هللا رضي
 و عليه هللا صلى هللا رسول من قلبي ووعاه أذناي سمعت بما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على أشھد فأنا تغير وال تنكر ال
 في وعثمان الجنة في وعلى الجنة في وعمر الجنة في بكر أبو قال انه لقيته إذا عنه يسألني كذبا عنه أروى أكن لم فإني سلم
 شئت لو الجنة في المؤمنين وتاسع الجنة في مالك بن وسعد الجنة في الرحمن وعبد الجنة في والزبير الجنة في وطلحة الجنة
 تاسع أنا العظيم وهللا با ناشدتموني قال التاسع من هللا رسول صاحب يا يناشدونه المسجد أھل فضج قال لسميته أسميه ان

 هللا رسول مع وجھه فيه يغبر رجل شھده لمشھد وهللا قال يمينا ذلك اتبع ثم شرالعا سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول المؤمنين
  صحيح إسناده  السالم عليه نوح عمر عمر ولو أحدكم عمل من أفضل سلم و عليه هللا صلى

 يعوك قال زيد بن سعيد عن يساف بن ھالل عن ومنصور حصين عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1630
 اسكن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن زيد بن سعيد عن ظالم بن عن حصين مرة وقال زيد بن سعيد عن منصور قال مرة
 وطلحة وعلي وعثمان وعمر بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى النبي وعليه قال شھيد أو صديق أو نبي اال عليك فليس حراء

  قوي إسناده  عنھم هللا رضي زيد بن وسعيد عوف بن الرحمن وعبد وسعد والزبير

 بن المغيرة خطبنا قال األخنس بن الرحمن عبد عن الصياح بن الحر عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1631
 أبوو الجنة في النبي  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فقال زيد بن سعيد فقام عنه هللا رضي علي من فنال شعبة
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 عوف بن الرحمن وعبد الجنة في والزبير الجنة في وطلحة الجنة في وعلي الجنة في وعثمان الجنة في وعمر الجنة في بكر
  المتابعات في حسن إسناده  العاشر أسمي ان شئت ولو الجنة في وسعد الجنة في

 قال زيد بن سعيد عن حريث بن عمرو عن عمير بن الملك عبد عن عبيد بن عمر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1632
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  للعين شفاء وماؤھا المن من الكمأة  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت

 النبي عن عمرو بن زيد بن سعيد عن أبى حدثني ھشام ثنا نمير وبن ھشام عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1633
 يوم طوقه ظلما األرض من شبرا أخذ من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت نمير بن قال سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أرضين سبع من نمير بن قال أرضين سبع إلى القيامة

 زيد بن سعيد عن حريث نب عمرو عن عمير بن الملك عبد عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1634
 إسناده  للعين شفاء وماؤھا المن من ھذا ھذا ما تدرون فقال كمأة يده وفي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلينا خرج  قال

  الشيخين شرط على صحيح

 قال يثحر بن عمرو سمعت قال عمير بن الملك عبد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1635
 صحيح إسناده  للعين شفاء وماؤھا المن من الكمأة  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول زيد بن سعيد سمعت
  الشيخين شرط على

 بن عمرو عن العرني الحسن عن عتيبة بن الحكم أخبرني شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1636
 إسناده  الملك عبد حديث من أنكره لم الحكم به حدثني لما شعبة قال  سلم و عليه هللا صلى النبي عن زيد بن سعيد عن حريث
  الشيخين شرط على صحيح

 بن الرحمن عبد عن صياح بن الحر عن شعبة حدثني وحجاج شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1637
 هللا رسول سمعت إني أشھد فقال زيد بن سعيد فقام قال عنه هللا رضي علي من فنال بخط شعبة بن المغيرة إن  األخنس
 وعبد الجنة في وعثمان الجنة في وعلي الجنة في وعمر الجنة في بكر وأبو الجنة في هللا رسول يقول سلم و عليه هللا صلى

 إسناده  نفسه ذكر ثم بالعاشر أخبرتكم شئتم إن قال ثم الجنة في وسعد الجنة في والزبير الجنة في وطلحة الجنة في الرحمن
  المتابعات في حسن

  قال ظالم بن هللا عبد عن يساف بن ھالل عن حصين عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1638
 رسول على أشھد عنه هللا رضي عليا يسب ھذا من تعجب أال فقال زيد بن سعيد فخرج علي من فنال شعبة بن المغيرة خطب
 أو صديق عليك فإنما أحد أو حراء أثبت سلم و عليه هللا صلى النبي فقال أحد أو حراء على كنا انا سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن الرحمن وعبد وسعدا والزبير وطلحة وعليا وعثمان وعمر بكر أبا فسمى العشرة سلم و عليه هللا صلى النبي فسمى شھيد
  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح  سعيدا سهنف وسمى عوف

 بن الرحمن عبد عن عوف بن هللا عبد بن طلحة عن الزھري عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1639
 من طوقه شبرا األرض من سرق من  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمع انه نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد عن سھل
 صحيح إسناده  شھيد فھو ماله دون قتل ومن الحديث ھذا في زاد منه أسمعه ولم الزھري عن وبلغني معمر قال رضينأ سبع
  البخاري رجال فمن سھل بن عبدالرحمن غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على

 مروان ان سلمة أبي عن الرحمن عبد بن ثالحر عن ذئب أبي بن أنبأنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1640
 هللا رسول سمعت اني أشھد شيئا حقھا من أخذت أتروني سعيد فقال وأروي زيد بن لسعيد ھذين بين فاصلحوا اذھبوا  قال

 فعليه آذنھم بغير قوم مولى تولى ومن أرضين سبع من طوقه حقه بغير شبرا األرض من أخذ من يقول سلم و عليه هللا صلى
  قوي إسناده  فيھا له بارك فال بيمين مسلم امرئ مال اقتطع ومن هللا لعنة
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 بن الرحمن عبد ان عوف بن هللا عبد بن طلحة حدثني الزھري عن شعيب ثنا اليمان أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1641
 من يطوقه فإنه شبرا األرض من لمظ من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال زيد بن سعيد ان أخبره سھل بن عمرو
  البخاري شرط على صحيح إسناده  أرضين سبع

 أتتني قال عوف بن هللا عبد بن طلحة عن الزھري عن إسحاق بن محمد أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1642
 إلى أرضي من انتقص قد زيد نب سعيد إن  فقالت سھل بن عمرو بن الرحمن عبد فيھم قريش من نفر في أويس بنت أروى
 بكم جاء الذي عرفت قد قال رآنا فلما بالعقيق بأرضه وھو إليه فركبنا قال فتكلموه تأتوه أن أحببت وقد له ليس ما أرضه

 من السابعة إلى طوقه له ليس ما األرض من أخذ من يقول سمعته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت ما وسأحدثكم
  حسن إسناده  شھيد فھو ماله دون قتل ومن لقيامةا يوم األرض

 هللا عبد بن طلحة عن الزھري عن الزبيدي حدثني الوليد بن بقية ثنا ربه عبد بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1643
 من ظلم من  ليقو سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت قال زيد بن سعيد ان أخبره سھل بن عمرو بن الرحمن عبد ان عوف بن

  متابع وھو بالتحديث صرح بقية.  قوي إسناده  أرضين سبع من يطوقه فإنه شيئا األرض

  قال المازني ظالم بن هللا عبد عن يساف بن ھالل عن أخبرنا حصين قال عاصم بن علي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1644
 بن زيد بن سعيد جنب إلى وأنا قال علي في يقعون خطباء فأقام قال شعبة بن المغيرة استعمل الكوفة من معاوية خرج لما

 أھل من رجل بلعن يأمر الذي لنفسه الظالم الرجل ھذا إلى ترى أال فقال فتبعته بيدي فأخذ فقام فغضب قال نفيل بن عمرو
 و عليه هللا صلى هللا سولر قال قال ذاك وما قلت قال آثم لم العاشر على شھدت ولو الجنة في انھم التسعة على فاشھد الجنة
 بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ھم من قلت قال شھيد أو صديق أو نبي إال عليك ليس فإنه حراء أثبت سلم

  أنا قال قال العاشر ومن قلت قال سكت ثم قال مالك بن وسعد عوف بن الرحمن وعبد وطلحة والزبير وعلي وعثمان وعمر
  حسن إسناده

 هللا عبد عن يساف بن ھالل عن الرحمن عبد بن حصين ثنا زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1645
 في ھو قال ذاك وما قلت الجنة أھل من عنه هللا رضي عليا ان أشھد  قال نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد عن التيمي ظالم بن

 إال عليك ليس فإنه حراء أثبت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال حراء اھتز قال سميته العاشر اسمي ان شئت ولو التسعة
 بن الرحمن وعبد والزبير وطلحة وعثمان وعلي وعمر بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال شھيد أو صديق أو نبي

  حسن إسناده  نفسه سعيدا يعنى وأنا وسعد عوف

 عبد بن طلحة أخبرني الزھري قال قال أويس أبو أو يونس ثنا العباس أبي بن إبراھيم ثنا أبي يحدثن هللا عبد حدثنا - 1646
 من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال زيد بن سعيد ان أخبره سھل بن عمرو بن الرحمن عبد ان عوف بن هللا
  حسن إسناده  أرضين سبع في يطوقه فإنه شيئا األرض من ظلم

 عبد عن يساف بن ھالل عن ميسرة بن الملك عبد عن مسعر أخبرني أسامة بن حماد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1647
 الناس فيھا يذھب قد قال أراه المظلم الليل كقطع فتنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذكر  قال زيد بن سعيد عن ظالم بن هللا

  حسن إسناده  القتل بحسبھم أو حسبھم قال ضھمبع أم ھالك أكلھم فقيل قال ذھاب أسرع

 عن أبيه عن نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد بن ھشام بن نفيل عن المسعودي ثنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1648
 لھما سفرة لىإ فدعوه نفيل بن عمرو بن زيد بھما فمر حارثة بن وزيد ھو بمكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال جده
 على ذبح مما شيئا أكل ذلك بعد سلم و عليه هللا صلى النبي رؤى فما قال النصب على ذبح مما آكل ال اني أخي بن يا فقال

 له فاستغفر نعم قال له فاستغفر واتبعك بك آلمن أدركك ولو وبلغك رأيت قد كما كان أبي ان هللا رسول يا قلت قال النصب
  صحيح بإسناد 5369 برقم عمر ابن حديث من سيرد الحديث ومعنى ضعيف إسناده  واحدة أمة القيامة يوم يبعث فإنه
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  مروان لنا قال قال سلمة أبي عن الرحمن عبد بن الحرث عن ذئب أبي بن أخبرنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1649
 شيئا حقھا من استنقصت قد أني أترون فقال زيد بن دسعي فأتينا أويس بنت وأروى زيد بن سعيد ھذين بين فأصلحوا انطلقوا
 تولى ومن أرضين سبع من طوقه حقه بغير األرض من شبرا أخذ من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لسمعت أشھد
 غير الشيخين لرجا ثقات رجاله قوي إسناده  فيه له هللا بارك فال بيمينه أخيه مال اقتطع ومن هللا لعنة فعليه إذنھم بغير قوما

  السنن أصحاب له روى فقد عبدالرحمن بن الحارث

 قدمت قال حريث بن عمرو عن عمير بن الملك عبد ثنا الربيع بن قيس ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1650
 في يجعل ال دار وال أرض نثم في يبارك ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان زيد بن سعيد فقال أخي فقاسمت المدينة
  ضعيف إسناده  دار وال أرض

 لقمان ان بلغني قال حسين أبي بن الرحمن عبد بن هللا عبد عن شعيب أنبأنا اليمان أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1651
 مساحق بن نوفل ثنا وقال فذكره المجالس في به وترائي السفھاء به تماري أو العلماء به لتباھي العلم تعلم ال بني يا  يقول كان
 الرحم ھذه وان حق بغير مسلم عرض في االستطالة الربا أربى من قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن زيد بن سعيد عن

 رجاله صحيح فإسناده منه المرفوع القسم أما منقطع فھو بالغ لقمان قول  الجنة عليه هللا حرم قطعھا فمن الرحمن من شجنة
  مساحق بن نوفل غير الشيخين رجال ثقات

 عمار بن محمد بن عبيدة أبي عن أبيه عن سعد بن إبراھيم ثنا الھاشمي داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1652
 فھو ماله دون قتل من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال زيد بن سعيد عن عوف بن هللا عبد بن طلحة عن ياسر بن

  قوي إسناده  شھيد فھو دمه دون قتل ومن شھيد فھو دينه دون قتل ومن شھيد فھو أھله دون قتل ومن شھيد

 بن هللا عبد بن طلحة عن عمار بن محمد بن عبيدة أبي عن أبيه عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1653
  قوي إسناده  مثله  فذكر سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول سمعت قال زيد بن سعيد عن عوف

 حريث بن عمرو سمع من حدثني مھاجر بن إبراھيم عن إسرائيل ثنا دكين بن الفضل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1654
  العشور عنكم رفع الذي هللا احمدوا العرب معشر يا  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال زيد بن سعيد عن يحدث
  ضعيف ادهإسن

  عنه هللا رضي الزھري عوف بن الرحمن عبد حديث

 مطعم بن جبير بن محمد عن الزھري عن إسحاق بن الرحمن عبد عن المفضل بن بشر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1655
 فما غالم وأنا عمومتي مع المطيبين حلف شھدت  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عوف بن الرحمن عبد عن أبيه عن
 وال شدة زاده اال حلفا اإلسالم يصب لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال الزھري قال أنكثه وأني النعم حمر لي ان أحب
 الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  واألنصار قريش بين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألف وقد اإلسالم في حلف
  إسحاق بن عبدالرحمن غير

  موصولة صحيحة أحاديث في معناه ورد وقد مرسل ھذا الزھري قولو

 قال انه عباس بن عن كريب عن مكحول عن إسحاق بن محمد حدثني سعد بن إبراھيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1656
 يصنع ماذا صالته في الرجل شك إذا أصحابه من أحد من أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت ھل غالم يا عمر له
 هللا صلى هللا رسول من سمعت ھل الغالم ھذا سألت عمر فقال أنتما فيم فقال عوف بن الرحمن عبد أقبل إذ كذلك ھو فبينا قال
 و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت الرحمن عبد فقال يصنع ماذا صالته في الرجل شك إذا أصحابه من أحد أو سلم و عليه
 فليجعلھا ثالثا أم صلى ثنتين يدر لم وإذا واحدة فليجعلھا ثنتين أم صلى أواحدة يدر فلم صالته في حدكمأ شك إذا  يقول سلم
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 حسن  سجدتين يسلم ان قبل جالس وھو صالته من فرغ إذا يسجد ثم ثالثا فليجعلھا أربعا أم صلى أثالثا يدر لم وإذا ثنتين
  لغيره

 قيس بن األحنف عم معاوية بن لجزء كاتبا كنت  يقول بجالة سمع عمرو عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1657
 وانھوھم المجوس من محرم ذي كل بين وفرقوا وساحرة سفيان قال وربما ساحر كل اقتلوا ان بسنة موته قبل عمر كتاب فأتانا
 السيف وعرض كثيرا طعاما جزء صنعو هللا كتاب في حريمته وبين الرجل بين نفرق وجعلنا سواحر ثالثة فقتلنا الزمزمة عن
 قبل سفيان قال وربما أخذ عمر يكن ولم زمزمة غير من وأكلوا ورق من بغلين أو بغل وقر فالقوا المجوس ودعا فخذه على

 أبي وقال ھجر مجوس من أخذھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عوف بن الرحمن عبد شھد حتى المجوس من الجزية
  البخاري شرط على صحيح إسناده  سبعين سنة مصعب مع جالةب حج سفيان قال

 الرحمن لعبد يقول عمر سمعت أوس بن مالك عن الزھري عن عمرو عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1658
 رسول أن متمأعل واألرض السماء تقوم بإذنه الذي مرة وقال واألرض السماء به تقوم الذي با نشدتكم  وسعد والزبير وطلحة

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نعم اللھم قالوا صدقة تركنا ما نورث ال انا قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 هللا عبد بن إبراھيم عن كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي ھشام أخبرنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1659
 هللا صلى النبي ان رحم وصلتك الرحمن عبد له فقال مريض وھو عوف بن الرحمن عبد على دخل انه حدثه أباه ان قارظ بن
 فأبته أقطعه يقطعھا ومن أصله يصلھا فمن اسمي من لھا وشققت الرحم خلقت الرحمن أنا  جل و عز هللا قال قال سلم و عليه
  قارظ بن عبدهللا غير الصحيح رجال ثقات رجاله لغيره صحيح  أبته يبتھا من قال أو

 سلمة أبا لقيت قال شيبان بن النضر ثنا الفضل بن القاسم ثنا ھاشم بنى مولى سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1660
 نعم قال رمضان شھر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعه أبيك من سمعته شيء عن حدثني قلت الرحمن عبد بن

 وقامة صامه فمن قيامه وسننت رمضان صيام فرض جل و عز هللا ان  قال سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول عن أبي حدثني
  ضعيف إسناده  أمه ولدته كيوم الذنوب من خرج احتسابا

 عبد عن أخبره قارظ بن ان جعفر أبي بن هللا عبيد عن لھيعة بن ثنا إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1661
 وأطاعت فرجھا وحفظت شھرھا وصامت خمسھا المرأة صلت إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال فعو بن الرحمن
  لھيعة ابن لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  شئت الجنة أبواب أي من الجنة أدخلي لھا قيل زوجھا

 عمرو أبي بن عمرو عن الھاد بن يزيد عن يثل ثنا الخزاعي سلمة بن منصور سلمة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1662
 فاتبعته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج  قال عوف بن الرحمن عبد عن مطعم بن جبير بن محمد عن الحويرث أبي عن
 فقال رأسه فرفع أنظر فجئت قال قبضه أو توفاه قد هللا يكون ان خشيت أو خفت حتى السجود فأطال فسجد نخال دخل حتى
 صلى من لك يقول جل و عز هللا ان أبشرك أال لي قال السالم عليه جبريل ان فقال له ذلك فذكرت قال الرحمن عبد يا كمال

  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  عليه سلمت عليك سلم ومن عليه صليت عليك

 بن محمد عن الحويرث بيأ بن الرحمن عبد عن عمرو عن يزيد عن ليث ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1663
 فذكر فاتبعته المسجد من خارجا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرأيت المسجد دخلت  قال عوف بن الرحمن عبد عن جبير

  لغيره حسن  الحديث

 لواحدا عبد عن عمرو أبي بن عمرو ثنا بالل بن سليمان ثنا ھاشم بنى مولى سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1664
 صدقته نحو فتوجه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج  قال عوف بن الرحمن عبد عن عوف بن الرحمن عبد بن محمد بن

 رأسه فرفع فجلست منه فدنوت فيھا نفسه قبض قد جل و عز هللا ان ظننت حتى السجود فأطال ساجدا فخر القبلة فاستقبل فدخل
 فيھا نفسك قبض قد جل و عز هللا يكون ان خشيت سجدة سجدت هللا رسول يا قلت شأنك ما قال الرحمن عبد قلت ھذا من فقال
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 عليه سلمت عليك سلم ومن عليه صليت عليك صلى من يقول جل و عز هللا ان فقال فبشرني أتاني السالم عليه جبريل ان فقال
  لغيره حسن  شكرا جل و عز  فسجدت

 عن رشدين ثنا خارجة بن الھيثم من أنا وسمعته الرحمن عبد أبو قال خارجة بن ھيثم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1665
 سفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كان  أنه أبيه عن يحدث الرحمن عبد بن سلمة أبا سمع انه الوليد بن هللا عبد

 عليه هللا صلى النبي فجاء الرحمن عبد فتقدمھم الةالص فأقاموا الصالة وقت فأدركھم لحاجته سلم و عليه هللا صلى النبي فذھب
  لغيره صحيح  أحسنتم أو أصبتم قال سلم فلما ركعة خلفه الناس مع فصلى سلم و

 قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري ثنا حفصة أبي بن محمد ثنا روح حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1666
 تدخلھا فال بھا ولست بأرض الوباء كان إذا  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عوف بن الرحمن عبد سمعت
  مسلم شرط على قوي إسناده  منھا تخرج فال بھا وأنت بأرض كان وإذا

 قسيط بن هللا عبد بن يزيد عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن حماد ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1667
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتوا العرب من قوما أن  عوف بن الرحمن عبد عن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن

 صلى النبي أصحاب يعنى أصحابه من نفر فاستقبلھم المدينة من فخرجوا فأركسوا حماھا المدينة وباء وأصابھم فأسلموا المدينة
 فقال أسوة هللا رسول في لكم أما فقالوا المدينة فاجتوينا المدينة وباء أصابنا قالوا رجعتم لكم ما لھم فقالوا سلم و عليه هللا

}  كسبوا بما أركسھم وهللا فئتين المنافقين في لكم فما{  جل و عز هللا فأنزل مسلمون ھم ينافقوا لم بعضھم وقال نافقوا بعضھم
  ثابت بن زيد حديث من 2776 ومسلم 1884 البخاري رواه ما اآلية نزول سبب في والصحيح.  ضعيف إسناده  اآلية

  قال ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن هللا عبيد بن عاصم عن شريك ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1668
 مكة إلى ونمنطلق ونحن الليل جوف في الحادي الغرف بن أو المغترف بن صوت عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمع

 طلع قد اآلن اسكت اآلن ھيء عمر قال الفجر طلع فلما الرحمن عبد مع ھو فإذا القوم مع دخل حتى راحلته عمر فأوضع
 هللا رسول مع أو منك خير ھو من مع لبستھما قد فقال وخفان قال خفين الرحمن عبد على أبصر ثم قال هللا اذكروا الفجر
  ضعيف إسناده  بك فيقتدون إليك الناس ينظر ان أخاف فإني نزعتھما اال عليك متعز عمر فقال سلم و عليه هللا صلى

 صلى هللا رسول مع لبستھما وقال بإسناده فذكره  شريك ثنا عيسى بن إسحاق وحدثناه قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1669
  ضعيف إسناده  سلم و عليه هللا

  قال عوف بن الرحمن عبد ان عروة عن عروة بن ھشام ثنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1670
 منھم نصيبه فاشترى عمر آل إلى الزبير فذھب وكذا كذا أرض الخطاب بن وعمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقطعني
 أرض الخطاب بن وعمر أقطعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان زعم عوف بن الرحمن عبد ان فقال عفان بن عثمان فأتى
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله  وعليه له الشھادة جائز الرحمن عبد عثمان فقال عمر آل نصيب اشتريت وإني وكذا كذا
  وقفة عوف بن الرحمن عبد من عروة سماع في أن إال مسلم رجال فمن سلمة بن حماد

 يرده عبيد بن شريح عن زرعة بن ضمضم عن عياش بن إسماعيل ثنا نافع بن الحكم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1671
 وعبد معاوية فقال يقاتل العدو دام ما الھجرة تنقطع ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان السعدي بن عن يخامر بن مالك إلى

 تھجر ان إحداھما خصلتان ةالھجر ان قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان العاص بن عمرو بن هللا وعبد عوف بن الرحمن
 من الشمس تطلع حتى مقبولة التوبة تزال وال التوبة تقبلت ما الھجرة تنقطع وال ورسوله هللا إلى تھاجر ان واألخرى السيئات
  حسن إسناده  العمل الناس وكفى فيه بما قلب كل على طبع طلعت فإذا المغرب

 عوف بن الرحمن عبد عن موسى بن سليمان حدثني العزيز عبد بن سعيد اثن المغيرة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1672
 بين خيره سلم و عليه هللا صلى النبي ان فأخبرني سألته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند من المجوسي خرج لما  قال

  ضعيف إسناده  الجزية فاختار والقتل الجزية
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 عوف بن الرحمن عبد بن إبراھيم بن صالح عن الماجشون يعقوب بن يوسف لمةس أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1673
 بين أنا فإذا شمالي وعن يميني عن نظرت الصف في بدر يوم لواقف إني  قال أنه عوف بن الرحمن عبد جده عن أبيه عن

 قلت قال جھل أبا تعرف ھل مع يا فقال أحدھما فغمزني منھما أضلع بين كنت لو تمنيت أسنانھما حديثة األنصار من غالمين
 سوادي يفارق لم رأيته لو بيده نفسي والذي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سب أنه بلغني قال أخي بن يا حاجتك وما نعم

 جھل أبي إلى نظرت أن أنشب فلم قال لذلك فتعجبت قال مثلھا لي فقال اآلخر فغمزني قال منا األعجل يموت حتى سواده
 إلى انصرفا ثم قتاله حتى فضرباه فاستقبلھما فابتدراه عنه تسأالن الذي صاحبكما ھذا تريان أال لھما فقلت الناس في يجول
 فنظر ال قاال سيفيكما مسحتما ھل قال قتلته أنا منھما واحد كل فقال قتله أيكما فقال فاخبراه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 عمرو بن معاذ وھما الجموح بن عمرو بن لمعاذ بسلبه وقضى قتله كالكما فقال ينالسيف في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عفراء بن ومعاذ الجموح بن

 قال فلسطين أھل قاص حدثني قال أبيه عن سلمة أبي بن عمر عن عوانة أبو حدثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1674
 لحالفا كنت ان بيده محمد نفس والذي ثالث  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان يقول عوف بن الرحمن عبد سمعت
 سعيد أبو وقال عزا بھا هللا رفعه اال هللا وجه بھا يبتغى مظلمة عن عبد يعفو وال فتصدقوا صدقة من مال ينقص ال عليھن
 إسناد وھذا لغيره حسن  فقر باب عليه هللا فتح إال مسألة باب عبد حيفت وال القيامة يوم عزا بھا هللا زاده اال ھاشم بنى مولى

  فلسطين أھل قاص لجھالة ضعيف

 أبيه عن حميد بن الرحمن عبد عن الدراوردي محمد بن العزيز عبد ثنا سعيد بن قتيبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1675
 في وعثمان الجنة في وعلى الجنة في وعمر الجنة في بكر أبو  الق سلم و عليه هللا صلى النبي ان عوف بن الرحمن عبد عن
 بن زيد بن وسعيد الجنة في وقاص أبي بن وسعد الجنة في عوف بن الرحمن وعبد الجنة في والزبير الجنة في وطلحة الجنة
  مسلم شرط على قوي إسناده  الجنة في الجراح بن عبيدة وأبو الجنة في نفيل بن عمرو

 عن أبيه عن جبير بن محمد عن الزھري عن الرحمن عبد يعنى إسحاق بن ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن - 1676
 لي ان أحب فما المطيبين حلف عمومتي مع غالما شھدت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عوف بن الرحمن عبد
  صحيح إسناده  أنكثه وإني النعم حمر

  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان مكحول حدثني إسحاق بن محمد حدثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1677
 ثنتين فليجعلھما والثالث الثنتين في شك وان واحدة فليجعلھما والثنتين الواحدة في شك فإن صالته في فشك أحدكم صلى إذا
 بن محمد قال يسلم ثم يسلم ان قبل سجدتين يسجد ثم الزيادة في الوھم ونيك حتى ثالثا فليجعلھما واألربع الثالث في شك وان

 قال عباس بن عن حدثه عباس بن مولى كريبا ان حدثني لكنه فقال ال فقلت لك أسنده ھل هللا عبد بن حسين لي وقال إسحاق
 أمير يا وهللا قلت نقص أم أزاد يدر فلم صالته في الرجل على اشتبه إذا عباس بن يا فقال الخطاب بن عمر إلى جلست

 فقال عوف بن الرحمن عبد جاء إذ ذلك على نحن فبينا قال أدري ما وهللا عمر فقال شيئا ذلك في سمعت ما أدري ما المؤمنين
 يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فقال يصنع كيف صالته في يشك الرجل ذكرنا عمر له فقال تذاكران الذي ھذا ما
  عبدهللا بن حسين لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  ديثالح ھذا

 بن عامر بن هللا عبد عن سالم عن الزھري عن ذئب أبي بن أنا قاال المعنى ويزيد حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1678
 و عليه هللا صلى بيالن عن الشام طريق في يسير وھو عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أخبر عوف بن الرحمن عبد ان ربيعة
 تخرجوا فال بھا وأنتم بأرض وقع وإذا عليه تدخلوھا فال أرض في به سمعتم فإذا قبلكم األمم به عذب السقم ھذا ان  قال سلم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الشام من الخطاب بن عمر فرجع قال منه فرارا

 بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد عن الزھري عن معمر ناأنبأ الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1679
 فذكر الشام يريد الخطاب بن عمر خرج  قال عباس بن هللا عبد عن نوفل بن الحرث بن هللا عبد بن هللا عبد عن الخطاب
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 يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت علما ھذا من عندي ان فقال فجاء غائبا عوف بن الرحمن عبد وكان قال الحديث
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  منه فرارا تخرجوا فال بھا وأنتم بأرض وقع وإذا عليه تقدموا فال أرض في به سمعتم إذا

 الرداد أبا ان الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني الزھري عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1680
 خلقت الرحمن أنا  جل و عز هللا قال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع انه عوف بن الرحمن عبد عن أخبره الليثي
 الشيخين رجال ثقات رجاله إسناد وھذا لغيره صحيح  بتته قطعھا ومن وصلته وصلھا فمن اسما اسمى من لھا وشققت الرحم
  الليثي رداد غير غير

 الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني الزھري عن أبي حدثني حمزة أبي بن شعيب بن بشر ناث أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1681
 أنا  جل و عز هللا قال يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع انه عوف بن الرحمن عبد عن أخبره الليثي الرداد أبا ان

  لغيره صحيح  بتته قطعھا ومن هللا وصله وصلھا فمن اسمى من لھا واشتققت الرحم خلقت وأنا الرحمن

 عمر ان  ربيعة بن عامر بن هللا عبد عن الزھري عن مالك أخبرني عيسى بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1682
 هللا صلى هللا رسول ان عوف بن الرحمن عبد فأخبره بالشام وقع قد الوباء ان بلغه سرغ جاء فلما الشام إلى خرج الخطاب بن
 الخطاب بن عمر فرجع منه فرارا تخرجوا فال بھا وأنتم بأرض وقع وإذا عليه تقدموا فال بأرض به سمعتم إذا قال سلم و عليه
  مسلم شرط على صحيح إسناده  سرغ من

 بن زيد بن الرحمن عبد بن الحميد عبد عن الزھري عن مالك أخبرني عيسى بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1683
 كان إذا حتى الشام إلى خرج الخطاب بن عمر ان  عباس بن هللا عبد عن نوفل بن الحرث بن هللا عبد بن هللا عبد عن الخطاب
 الرحمن عبد فجاء قال الحديث فذكر بالشام وقع قد الوباء ان فأخبروه وأصحابه الجراح بن عبيدة أبو األجناد أمراء لقيه بسرغ
 كان إذا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت علما ھذا من عندي ان فقال حاجته بعض في متغيبا وكان عوف بن

 صحيح إسناده  انصرف ثم عمر هللا فحمد قال عليه تقدموا فال بأرض به سمعتم وإذا منه فرارا تخرجوا فال بھا وأنتم بأرض
  مسلم رجال فمن عيسى بن إسحاق غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على

 بن الرحمن عبد بن حميد عن الزھري عن سعد بن ھشام ثنا سوار بن الحسن العالء أبو ثنا بي حدثني هللا عبد حدثنا - 1684
 فال بھا ولستم بأرض به سمعتم إذا  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عوف بن الرحمن عبد عن عوف

  حسن إسناده  منھا فرارا تخرجوا فال فيھا وأنتم وقع وإذا تدخلوھا

 عمر يرد لم قال التميمي بجالة عن دينار بن عمرو أخبرني جريح بن أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1685
  ھجر مجوس من أخذھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عوف بن الرحمن عبد شھد حتى المجوس من الجزية يأخذ أن

  البخاري رجال فمن التميمي بجالة غير الشيخين رجال ثقات رجاله اريالبخ شرط على صحيح إسناده

 عوف بن الرحمن عبد فعاده الرداد أبو اشتكى قال سلمة أبي عن الزھري عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1686
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت انى عوف بن الرحمن عبد فقال محمد أبو علمت ما وأوصلھم خيرھم الرداد أبو فقال
 صحيح  بتته قطعھا ومن وصلته وصلھا فمن اسمى من لھا وشققت الرحم خلقت الرحمن وأنا هللا أنا  جل و عز هللا قال يقول
  الرداد أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله لغيره

 ان قارظ بن هللا عبد بن إبراھيم عن كثير بيأ بن يحيى عن ھشام أنبأنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1687
 سلم و عليه هللا صلى النبي ان رحم وصلتك الرحمن عبد له فقال مريض وھو عوف بن الرحمن عبد على دخل انه حدثه أباه
  هأبتت يبتھا من قال أو أقطعه يقطعھا ومن أصله يصلھا فمن اسمى من لھا وشققت الرحم وخلقت الرحمن أنا  هللا قال قال

  صحيح
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 شيبان بن النضر عن الجھضمي على بن نصر عن قيس بن نوح ثنا النعمان بن شريح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1688
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من أبوك سمعه أبيك عن حديثا تحدثني أال له قلت قال الرحمن عبد بن سلمة أبي عن الحداني
 سننت وإني صيامه جل و عز هللا افترض شھر رمضان ان  سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو فقال رمضان أقبل له فقال

  ضعيف إسناده  أمه ولدته كيوم الذنوب من خرج واحتسابا إيمانا صامه فمن قيامه للمسلمين

 ثنا يده خطب أبي كتاب في الحديث ھذا وجدت الرحمن عبد أبو قال مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبو قال - 1689
 الصالة شأن عمر يذاكر كان انه عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن مسلم بن إسماعيل عن يزيد بن محمد
 انى فأشھد قال بلى قالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعته بحديث أحدثكم أال فقال عوف بن الرحمن عبد إليھم فانتھى
  الزيادة في يشك حتى فليصل النقصان في يشك صالة صلى من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

  حسن وھو بمعناه مطوال 1656 آخر طريق من وتقدم ضعيف إسناده  عنه هللا رضي عوف بن الرحمن عبد أحاديث آخر

 الجرمي سيف أبي بن بشار نع عيينة أبي مولى واصل ثنا خداش أبو الربيع بن زياد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1690
 قلت رأسه عند قاعدة تحيفه وامرأته أصابه شكوى من نعوده الجراح بن عبيدة أبي على دخلنا  قال غطيف بن عياض عن
 القوم على فأقبل الحائط على بوجھه مقبال وكان بأجر بت ما عبيدة أبو فقال بأجر بات لقد وهللا قالت عبيدة أبو بات كيف
 من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عنه فنسألك قلت ما أعجبنا ما قالوا قلت عما تسألونني أال فقال بوجھه
 والصوم أمثالھا بعشر فالحسنة أذى ماز أو مريضا عاد أو وأھله نفسه على أنفق ومن فبسبعمائة هللا سبيل في فاضلة نفقة أنفق
  حسن إسناده  حطة له فھو سدهج في ببالء هللا ابتاله ومن يخرقھا لم ما جنة

 عبيدة أبي عن أبيه عن جندب بن سمرة بن سعد ثنا ميمون بن إبراھيم ثنا سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1691
 شرار ان واعلموا العرب جزيرة من نجران وأھل الحجاز أھل يھود اخرجوا سلم و عليه هللا صلى النبي به تكلم ما آخر  قال
  صحيح إسناده  مساجد أنبيائھم قبور اتخذوا الذين ناسال

 أبي عن سراقة بن هللا عبد عن شقيق بن هللا عبد عن خالد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1692
 يومئذ قلوبنا كيف هللا رسول يا قالوا أحفظھا ال بحلية فحاله الدجال ذكر انه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن الجراح بن عبيدة
 عليه هللا صلى(  له يبين أن قبل كان ھذا ولعل غرابة إسناده في:  البداية في كثير ابن قال ضعيف إسناده  خير أو فقال كاليوم
  الحال ثاني له بين ما) وسلم

 عن شقيق بن هللا عبد عن الحذاء خالد أنبأنا سلمة بن حماد حدثنا قاال الصمد وعبد عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1693
 وقد اال نوح بعد نبي يكن لم انه  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال الجراح بن عبيدة أبي عن سراقة بن هللا عبد
 سمع أو رآني من بعض يدركه ولعله قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا فوصفه قال أنذركموه وإني قومه الدجال أنذر

 غرابة إسناده في:  البداية في كثير ابن قال ضعيف إسناده  خير أو قال اليوم أمثلھا يومئذ قلوبنا كيف هللا رسول يا قالوا كالمي
  الحال ثاني له بين ما)  سلم و عليه هللا صلى(  له يبين أن قبل كان ھذا ولعل

 أبي عن جندب بن سمرة عن سمرة بن سعد عن ميمون بن إبراھيم ناث الزبيري أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1694
 واعلموا العرب جزيرة من الحجاز يھود أخرجوا ان سلم و عليه هللا صلى هللا نبي به تكلم ما آخر كان  قال الجراح بن عبيدة
  صحيح إسناده  مساجد القبور يتخذون الذين الناس شرار ان

 القاسم عن مالك أبي بن الوليد عن أرطاة بن الحجاج عن إسرائيل ثنا عمر بن إسماعيل ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 1695
 العاص بن وعمرو الوليد بن خالد فقال الجراح بن عبيدة أبو الجيش وعلى رجال المسلمين من رجل أجار  قال أمامة أبي عن
 وھذا لغيره حسن  أحدھم المسلمين على يجير يقول لمس و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت نجيره عبيدة أبو وقال نجيره ال

  عنعن وقد مدلس أرطاة بن الحجاج ضعيف إسناد
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 عامر بن هللا عبد مولى أكيس بن مسلم حسبة أبو ثنا عمرو بن صفوان ثنا المغيرة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1696
 هللا صلى هللا رسول أن  نبكى فقال عبيدة أبا يا يبكيك ما فقال ىيبك فوجده عليه دخل من ذكر قال الجراح بن عبيدة أبي عن
 من فحسبك عبيدة أبا يا أجلك في ينسأ إن فقال الشام ذكر حتى عليھم ويفيء المسلمين على هللا يفتح ما يوما ذكر سلم و عليه
 لثقلك ودابة لرجلك دابة ثالثة ابالدو من وحسبك عليھم ويرد أھلك يخدم وخادم معك يسافر وخادم يخدمك خادم ثالثة الخدم
 هللا صلى هللا رسول ألقى فكيف وخيال دواب امتأل قد مربطي إلى وأنظر رقيقا امتأل قد بيتي إلى أنظر أنا ھذا ثم لغالمك ودابة
 الذي لالحا مثل على لقيني من مني وأقربكم إلي أحبكم أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أوصانا وقد ھذا بعد سلم و عليه

  ضعيف إسناده  عليھا فارقني

 حوشب بن شھر عن صالح بن أبان حدثني إسحاق بن محمد عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1697
 عبيدة أبو قام الوجع اشتعل لما  قال عمواس طاعون شھد كان أبيه بعد أمه على خلف كان قومه من رجل رابه عن األشعري

 يسأل عبيدة أبا وان قبلكم الصالحين وموت نبيكم ودعوة ربكم رحمة الوجع ھذا ان الناس أيھا فقال خطيبا الناس في الجراح بن
 ھذا ان الناس أيھا فقال بعده خطيبا فقام جبل بن معاذ الناس على واستخلف هللا رحمه فمات فطعن قال حظه منه له يقسم ان هللا

 عبد ابنه فطعن قال حظه منه معاذ آلل يقسم ان هللا يسأل معاذ وان قبلكم لحينالصا وموت نبيكم ودعوة ربكم رحمة الوجع
 لي ان أحب ما يقول ثم كفه ظھر يقبل ثم إليھا ينظر رأيته فلقد راحته في فطعن لنفسه ربه فدعا قام ثم فمات معاذ بن الرحمن

 وقع إذا الوجع ھذا ان الناس أيھا فقال خطيبا فينا فقام العاص بن عمرو الناس على استخلف مات فلما الدنيا من شيئا فيك بما
 عليه هللا صلى هللا رسول صحبت لقد وهللا كذبت الھذلي واثلة أبو له فقال قال الجبال في منه فتحيلوا النار اشتعال يشتعل فإنما
 ودفعه عنه فتفرقوا الناس خرجو خرج ثم عليه نقيم ال هللا وأيم تقول ما عليك أرد ما وهللا قال ھذا حماري من شر وأنت سلم و
 بن أبان حنبل بن أحمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو قال كرھه ما فوهللا عمرو رأى من الخطاب بن عمر ذلك فبلغ قال عنھم هللا

  ضعيف إسناده  مشكدانة الرحمن عبد أبي جد صالح

 جيش سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعث  قال عامر عن داود عن عدى أبي بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1698
 وكانوا قال تطاوعا لھما فقال األعراب على العاص بن عمرو واستعمل المھاجرين على عبيدة أبا فاستعمل السالسل ذات

 فقال عبيدة أبي إلى شعبة بن المغيرة فانطلق أخواله بكرا ألن قضاعة على فأغار عمرو فانطلق بكر على يغيروا أن يؤمرون
 إن عبيدة أبو فقال أمر معه لك وليس القوم أمر ارتبع قد فالن بن وإن علينا استعملك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن

 ثقات رجاله  عمرو عصاه وإن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أطيع فأنا نتطاوع أن أمرنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مرسل أنه إال الصحيح رجال

 أبيه عن سمرة بن سعد بن إسحاق عن سمرة آل مولى ميمون بن إبراھيم حدثني وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1699
 من نجران وأھل الحجاز أھل يھود أخرجوا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي به تكلم ما آخر ان قال الجراح بن عبيدة أبي عن

  صحيح  العرب جزيرة

 بن عياض عن الرحمن عبد بن الوليد عن واصل عن ھشام أنبأنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1700
 سبيل في فاضلة نفقة أنفق من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت انى قال نعوده عبيدة أبي على دخلنا قال غطيف

 جنة والصوم أمثالھا بعشر حسنة فھي طريق عن أذى ماز أو امريض عاد أو أھله على أو نفسه على أنفق ومن فبسبعمائة هللا
 بن بشار عن يرويه فإنه الوليد من سمعه واصل كان إن حسن إسناده  حطة له فھو جسده في ببالء هللا ابتاله ومن يخرقھا لم ما
  1701 ويأتي 1690 تقدم كما عنه سيف أبي

 عياض عن الرحمن عبد بن الوليد عن سيف أبي بن بشار ثنا حازم بن ريرج أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1701
  حسن إسناده  الحديث فذكر عبيدة أبي على دخلنا  قال غطيف بن
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  عنه هللا رضي بكر أبي بن الرحمن عبد حديث

 أبي بن الرحمن بدع عن عثمان أبي عن التيمي يعنى سليمان عن عدى أبي بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1702
 أمسى فلما قال سلم و عليه هللا صلى النبي عند فأمسى قال له بأضياف أو له بضيف عنه هللا رضي بكر أبو جاء  قال بكر
 أو فأبوا عليھم أو عليه ذاك عرضت قد قالت ال قالت عشيتھم أما قال الليلة مذ أضيافك أو ضيفك عن احتبست أمي له قالت
 كانت ان بكر أبو فقال يطعمه حتى يطعموه ال أن األضياف أو الضيف وحلف يطعمه ال أن وحلف ربك أبو فغضب قال فأبى
 بني أخت يا فقال منھا أكثر أسفلھا من ربت اال لقمة يرفعون ال فجعلوا قال وأكلوا فأكل بالطعام فدعا قال الشيطان من ھذه

 فذكر سلم و عليه هللا صلى النبي إلى بھا وبعث فأكلوا قال نأكل نا قبل منھا ألكثر اآلن انھا عيني قرة فقالت قال ھذا ما فراس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  منھا أكل أنه

 انه بكر أبي بن الرحمن عبد عن عثمان أبي عن أبيه عن سليمان بن معتمر ثنا عارم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1703
 رجل مع فإذا طعام منكم أحد مع ھل سلم و عليه هللا صلى النبي فقال ومائة ثينثال سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنا  قال

 عطية أم أبيعا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال يسوقھا بغنم طويل مشعان مشرك رجل جاء ثم فعجن نحوه أو طعام من صاع
 هللا وأيم قال يشوى ان البطن بسواد سلم و هعلي هللا صلى النبي وأمر فصنعت شاة منه فاشترى بيع بل ال قال ھدية أم قال أو
 كان وان إياه أعطاھا شاھدا كان ان بطنھا سواد من حزة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له حز قد اال والمائة الثالثين من ما

 إسناده  قال كما أو البعير على فجعلناه القصعتين في وفضل وشبعنا أجمعون فأكلنا قال قصعتين منھا وجعل قال له خبا غائبا
  الشيخين شرط على صحيح

 أبو ثنا أبي سمعت قال حديثه في عفان قال سليمان بن معتمر ثنا قاال وعفان عارم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1704
 مرة الق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وان فقراء أناسا كانوا الصفة أصحاب ان  بكر أبي بن الرحمن عبد حدثه انه عثمان
 وان قال كما أو سادس بخامس فليذھب أربعة طعام عنده كان ومن بثالثة عفان وقال بثالث فليذھب اثنين طعام عنده كان من
 شرط على صحيح إسناده  بسادس عفان قال بثالثة بكر وأبو بعشرة سلم و عليه هللا صلى النبي وانطلق بثالثة جاء بكر أبا

  الشيخين

 عبد أخبرني الثقفي أوس بن عمرو أخبره دينار بن يعنى عمرو عن عيينة بن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1705
 إسناده  فاعمرھا التنعيم إلى عنھا هللا رضي عائشة أردف ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرني  قال بكر أبي بن الرحمن
  الشيخين شرط على صحيح

 عبيد بن موسى عن مھران بن القاسم عن حسان بن ھشام ثنا السھمي بكر بن هللا عبد ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 1706
 من ألفا سبعين أعطاني ربي إن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان بكر أبي بن الرحمن عبد عن مھران بن ميمون عن
 قال ألفا سبعين رجل كل مع فأعطاني استزدته قد قال استزدته فھال هللا رسول يا عمر فقال حساب بغير الجنة يدخلون أمتي
 وقال هللا عبد وحثا باعيه وبسط هللا عبد وقال يديه بين بكر بن هللا عبد وفرج ھكذا فأعطاني استزدته قد قال استزدته فھال عمر
 حساب بغير الجنة لونيدخ أمتي من ألفا سبعين أعطاني ربي إن"  ولقوله ضعيف إسناده  عدده ما يدرى ال هللا من وھذا ھشام

  ومسلم البخاري عند شواھد" 

 قاضى عن زيد بن قيس عن الجوني عمران أبي عن موسى بن صدقة أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1707
 هللا ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال بكر أبي بن الرحمن عبد عن والكوفة البصرة والمصران شريح ھو المصرين

 انى علمت قد رب أي فيقول الناس مال أذھبت فيم عبدي أي فيقول يديه بين فيقيمه القيامة يوم الدين بصاحب ليدعو جل و عز
  حسناته فترجح ميزانه في فيضعه بشيء جل و عز هللا فيدعو وضيعة أو سرقة أو حرق أو غرق في ذھب إنما أفسده لم

  ضعيف إسناده

 عبد عن المصرين قاضى عن زيد بن قيس حدثني عمران أبو صدقة ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1708
 يا فيقال يديه بين يوقف حتى القيامة يوم الدين بصاحب هللا يدعو  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان بكر أبي بن الرحمن
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 ولم ألبس ولم أشرب ولم آكل فلم أخذته أنى تعلم انك رب يا فيقول الناس حقوق ضيعت وفيما الدين ھذا أخذت فيم آدم بن
 اليوم عنك قضى من أحق أنا عبدي صدق جل و عز هللا فيقول وضيعة واما سرق واما حرق أما يدي على أتى ولكن أضيع
  ضعيف إسناده  رحمته بفضل الجنة فيدخل سيئاته على حسناته فترجح ميزانه كفة في فيضعه بشيء هللا فيدعو

 نجيح أبي بن عن إسحاق بن زكريا أنبأنا المبارك بن يعنى هللا عبد أنبأنا إسحاق بن علي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1709
 أردف ثم الناقة ھذه ارحل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول بكر أبي بن الرحمن عبد سمع من أخبره انه حدثه أباه أن

 سمع الذي الراوي لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  الصدر ليلة وذلك وأقبال فأھال التنعيم أكمة من ھبطتما فإذا أختك
  بكر أبي بن عبدالرحمن

 عن ماھك بن يوسف عن خثيم بن عن العطار يعنى داود حدثنا الدباغ مھران بن داود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1710
 أختك أردف  الرحمن لعبد قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان أبيھا عن يقالصد بكر أبي بن الرحمن عبد ابنة حفصة
  مسلم شرط على صحيح إسناده  متقبلة عمرة فإنھا فلتحرم فمرھا األكمة من بھا ھبطت فإذا التنعيم من فاعمرھا عائشة يعنى

 انه بكر أبي بن الرحمن عبد عن عثمان أبي نع أبيه عن سليمان بن معتمر حدثنا عارم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1711
 رجل مع فإذا طعام منكم أحد مع ھل سلم و عليه هللا صلى النبي فقال ومائة ثالثين سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنا  قال

 عطية أم أبيعا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال يسوقھا بغنم طويل مشعان مشرك رجل جاء ثم فعجن نحوه أو طعام من صاع
 هللا وأيم قال يشوى ان البطن بسواد سلم و عليه هللا صلى هللا نبي وأمر فصنعت شاة منه فاشترى بيع بل ال قال ھبة أم قال أو
 كان وان إياه أعطاه شاھدا كان ان بطنھا سواد من حزة له سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حز قد اال والمائة الثالثين من ما

 إسناده  قال كما أو بعير على فحملناه القصعتين في وفضل وشبعنا أجمعون فأكلنا قال قصعتين منھا وجعل لقا له خبا غائبا
  الشيخين شرط على صحيح

  بكر أبي بن الرحمن عبد حدثه انه عثمان أبو حدثنا أبيه عن سليمان بن معتمر ثنا عارم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1712
 من بثالث فليذھب اثنين طعام عنده كان من مرة قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وإن فقراء أناسا كانوا الصفة أصحاب أن
 بعشرة سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فانطلق بثالثة جاء بكر أبا وان قال كما أو بسادس بخامس فليذھب أربعة طعام عنده كان
 عند تعشى بكر أبا وان بكر أبي وبيت بيتنا بين وخادم وامرأتي قال ھل أدري وال وأمي وأبي أنا فھو قال بثالثة بكر وأبو

 بعد فجاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نعس حتى فلبث رجع ثم العشاء صليت حتى لبث ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 قد تجىء حتى أبوا قالت عشيتھم ما وأ قال ضيفك قالت أو أضيافك عن حبسك ما امرأته له قالت هللا شاء ما الليل من مضى ما

 أبدا أطعمه ال وهللا وقال ھنيا ال كلوا وقال وسب فجدع عنتر يا أو عنثر يا قال فاختبأت أنا فذھبت قال فغلبوھم عليھم عرضوا
 ما هللا يمفأ قال فأكل بالطعام فدعا قال الشيطان من ھذه بكر أبو فقال قال بكر أبو يطعمه حتى يطعمه ال ان الضيف وحلف قال
 ھي فإذا بكر أبو إليھا فنظر ذلك قبل كانت مما أكثر وصارت شبعوا حتى قال منھا أكثر أسفلھا من ربا اال لقمة من نأخذ كنا
 فأكل مرار بثالث ذلك قبل منھا أكثر اآلن لھى عيني وقرة ال قالت ھذا ما فراس بني أخت يا المرأته فقال أكثر أو ھي كما
 فأصبحت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى حملھا ثم لقمة أكل ثم يمينه يعنى الشيطان من ذلك كان نماإ وقال بكر أبو منھا
 انه غير رجل كل مع كم أعلم هللا أناس رجل كل مع رجال عشر أثنى فعرفنا األجل فمضى عقد قوم وبين بيننا وكان قال عنده
  الشيخين شرط على يحصح إسناده  قيل كما أو أجمعون منھا فأكلوا منھم بعث

 الرحمن عبد حدثه انه عثمان أبو ثنا يقول أبي سمعت قال سليمان بن معتمر حدثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1713
 فليذھب اثنين طعام عنده كان من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وان فقراء أناسا كانوا الصفة أصحاب ان بكر أبي بن

 و عليه هللا صلى هللا نبي وانطلق بثالثة جاء بكر أبا وان قال كما أو بسادس بخامس فليذھب أربعة طعام عنده كان منو بثالثة
 صحيح إسناده  عنه هللا رضي بكر أبي وبيت بيتنا بين وخادم امرأتي قال ھل أدري وال وأمي وأبي أنا فھو قال بعشرة سلم
  الشيخين شرط على
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  عنه هللا يرض خارجة بن زيد حديث

 عبد ان  سلمة بن خالد ثنا حكيم بن عثمان حدثنا يونس بن عيسى ثنا بحر بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1714
 هللا صلى النبي على الصالة في بلغك كيف عيسى أبا يا فقال ابنه على عرس حين طلحة بن موسى دعا الرحمن عبد بن الحميد
 هللا رسول سألت انى زيد فقال سلم و عليه هللا صلى النبي على الصالة عن خارجة بن زيد سألت موسى فقال سلم و عليه
 باركت كما محمد آل وعلى محمد على بارك اللھم قولوا ثم واجتھدوا صلوا قال عليك الصالة كيف نفسي سلم و عليه هللا صلى
  صحيح إسناده  مجيد حميد انك إبراھيم على

  عنه هللا رضي خزمة بن الحرث حديث

 عباد أبيه عن عباد بن يحيى عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن محمد ثنا بحر بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1715
 بن عمر إلى}  أنفسكم من رسول جاءكم لقد{  براءة آخر من اآليتين بھاتين خزمة بن الحرث أتى  قال الزبير بن هللا عبد بن

 وحفظتھا ووعيتھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من لسمعتھا أشھد انى وهللا أدري ال قال ھذا على معك من فقال الخطاب
 فانظروا حدة على سورة لجعلتھا آيات ثالث كانت لو قال ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من لسمعتھا أشھد وأنا عمر فقال
 4986 البخاري رواه الذي أن شاكر أحمد قول ونقل.  ضعيف هإسناد  براءة آخر في فوضعتھا فيھا فضعوھا القرآن من سورة
(  هللا رسول بلغه القرآن أن بالضرورة الدين من المعلوم للمتواتر مخالف شاذ منكر فإنه ھذا أما الثبت ھو براءة آخر قصة في

 أن وال آية مكان آية يضع أن وال شيئا فيه يرتب أن لغيره وال لعمر ليس مفصلة معروفة سورا ألمته)  سلم و عليه هللا صلى
  عمر خاطر في ھذا من شئ يجول أن هللا ومعاذ سورة فيجعلھا وحدھا آيات يجمع

  عنھما هللا رضي بكر أبي مولى سعد حديث

 مولى سعد عن الحسن عن الخزاز عامر أبو ثنا الطيالسي داود أبا يعنى داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1716
 ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال يقرنون فجعلوا تمرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين قدمت  قال كرب أبي

  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  تقرنوا

 صلى النبي يخدم وكان بكر أبي مولى سعد عن الحسن عن عامر أبو ثنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1717
 غيره ھن ما مالنا هللا رسول يا فقال سعدا اعتق بكر أبا يا  فقال خدمته يعجبه سلم و عليه هللا صلى النبي وكان سلم و عليه هللا
  ضعيف إسناده  السبي يعنى داود أبو قال الرجال أتتك سعدا اعتق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال

 عن الحوراء أبي عن السلولي مريم أبي بن بريد عن إسحاق أبي بن يونس ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1718
 وعافني ھديت فيمن أھدني اللھم الوتر قنوت في أقولھن كلمات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علمني  قال على بن الحسن
 من يذل ال إنه عليك يقضى وال ىتقض فإنك قضيت ما شر وقني أعطيت فيما لي وبارك توليت فيمن وتولني عافيت فيمن
  ثقات كلھم رجاله صحيح إسناده  وتعاليت ربنا تباركت واليت

  فقال عنه هللا رضي على بن الحسن خطبنا ھبيرة عن إسحاق أبي عن شريك عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1719
 جبريل بالراية يبعثه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان اآلخرون يدركه وال بعلم األولون يسبقه لم باألمس رجل فارقكم لقد
  ضعيف إسناد وھذا حسن  له يفتح حتى ينصرف ال شماله عن وميكائيل يمينه عن

 بعد علي بن الحسن خطبنا قال حبشي بن عمرو عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1720
 صلى هللا رسول كان ان اآلخرون أدركه وال بعلم األولون سبقه ما باألمس رجل فارقكم لقد  فقال عنھما هللا رضي علي قتل
 عطائه من درھم سبعمائة اال بيضاء وال صفراء من ترك وما له يفتح حتى ينصرف فال الراية ويعطيه ليبعثه سلم و عليه هللا
  حسن  ألھله لخادم يرصدھا كان
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 عن الحوراء أبي عن مريم أبي بن بريد عن إسحاق أبي عن سفيان أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1721
  صحيح إسناده  يونس حديث مثل فذكر الوتر في يقول ان علمه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  علي بن الحسن

 بھم مر انه على بن الحسن عن على بن محمد نع أرطاة بن الحجاج عن حماد أنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1722
  ضعيف إسناده  اليھودي بريح تأذيا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام إنما صنعتم ما  الحسن فقال يقم ولم القوم فقام جنازة

 قلت  قال سعديال الحوراء أبي عن مريم أبي بن بريد حدثني شعبة عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1723
 فمي في فألقيتھا الصدقة تمر من تمرة أخذت اني أذكر قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من تذكر ما على بن للحسن

 نأكل ال انا قال التمرة ھذه أكل لو عليك ما رجل له فقال التمر في فألقاھا بلعابھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فانتزعھا
 اللھم الدعاء ھذا يعلمنا وكان قال ريبة الكذب وإن طمأنينة الصدق فإن يريبك ال ما إلى يريبك ما دع قولي وكان قال الصدقة
 واليت من يذل ال انه قضيت ما شر وقني أعطيت فيما لي وبارك توليت فيمن وتولني عافيت فيمن وعافني ھديت فيمن أھدني
  صحيح إسناده  وتعاليت ربنا تباركت قال وربما

 هللا رضي على بن للحسن قال انه شيبان بن ربيعة ثنا عمارة بن ثابت ثنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1724
 هللا رسول فقال فمي في فألقيتھا تمرة منھا فأخذت الصدقة غرفة أدخلني  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من تذكر ما عنه
 إسناده  سلم و عليه هللا صلى بيته أھل من ألحد وال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول تحل ال فإنھا القھا سلم و عليه هللا صلى
  صحيح

  قال الحوراء أبي عن مريم أبي بن بريد ثنا صالح بن العالء حدثنا الزبيري ھو أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1725
 كنت قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من عقلت ما فسئل على بن حسن عند كنا

 تركتھا لو عليك وما القوم بعض فقال بلعابي فأخذھا فمي في فألقيتھا تمرة فأخذت الصدقة تمر من جرين على فمر معه أمشي
  صحيح إسناده  الخمس الصلوات منه وعقلت قال الصدقة لنا تحل ال محمد آل إنا قال

 على مرت جنازة ان نبئت قال محمد أنبأنا التستري وھو إبراھيم بن يعنى يزيد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1726
 إلى تر ألم  عباس البن الحسن فقال عنھما هللا رضي عباس بن وقعد الحسن فقام عنھما هللا رضي عباس وبن على بن الحسن
 هللا رضي عباس بن قال ما الحسن ينكر فلم جلس وقد بلى عباس بن فقال فقام ازةجن به مرت سلم و عليه هللا صلى النبي
  محمد أبھمه الذي الراوي لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  عنھما

 قلت قال الحوراء أبي عن يحدث مريم أبي بن بريد سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1727
 تمرة أخذت انى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من أذكر  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من تذكر ما على نب للحسن
 كان ما هللا رسول يا فقيل التمر في فجعلھا بلعابھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنزعھا قال في في فجعلتھا الصدقة تمر من

 فإن يريبك ال ما إلى يريبك ما دع يقول وكان قال الصدقة لنا تحل ال محمد آل وأنا قال الصبي لھذا التمرة ھذه من عليك
 توليت فيمن وتولني عافيت فيمن وعافني ھديت فيمن اھدني اللھم الدعاء ھذا يعلمنا وكان قال ريبة الكذب وان طمأنينة الصدق
 ھذه قال قد وأظنه شعبة قال واليت من يذل ال انه عليك يقضى وال تقضى انك قضيت ما شر وقني أعطيت فيما لي وبارك
 بعد المھدي إلى مخرجه الحديث بھذا حدث سمعته إني ثم منه ھذا سمع من حدثني وقد شعبة قال وتعاليت ربنا تباركت أيضا
  صحيح إسناده  شك فيه ليس فقال فيه تشك انك لشعبة فقلت وتعاليت تباركت في يشك فلم أبيه موت

 بھما مرت على بن والحسن عباس بن ان  سيرين بن عن أيوب عن معمر ثنا الرزاق عبد أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1728
  لغيره حسن  وقعد بلى قال قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن تعلم أما قام الذي فقال اآلخر وجلس أحدھما فقام جنازة

 فقام جنازة رأيا عباس وبن على بن الحسن ان  محمد عن أيوب عن الثقفي الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1729
  لغيره حسن  وقعد بلى قعد الذي وقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يقم ألم قام الذي فقال اآلخر وقعد أحدھما
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  عنه هللا رضي علي بن الحسين حديث

 عن يحيى أبي بن يعلى عن محمد بن مصعب عن سفيان ثناحد قاال الرحمن وعبد وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1730
 جاء وان حق للسائل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال على بن حسين الرحمن عبد قال أبيھا عن حسين بنت فاطمة
  ضعيف إسناده  فرس على

 عنه هللا رضي على بن للحسين قلت قال انشيب بن ربيعة عن عمارة بن ثابت ثنا وكيع أنبأنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1731
  سلم و عليه هللا صلى النبي فقال في في فلكتھا تمرة فأخذت غرفة صعدت قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن تعقل ما

  صحيح إسناده  الصدقة لنا تحل ال فإنھا ألقھا

 حسين عن خالد بن شعيب عن الواسطي دينار بن يعنى اجحج حدثنا قاال ويعلى نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1732
 إسناد وھذا لشواھده حسن  يعنيه ال فيما الكالم قلة المرء إسالم حسن من ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال على بن

  النقطاعه ضعيف

 أو عباس وبن حسين عن يزعم على بن محمد سمعت قال جريح بن أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1733
 إسناده  ريحھا آذاني فقال عليه بھا مر يھودي جنازة أجل من هللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام إنما  قال أنه أحدھما عن

  النقطاعه ضعيف

 فاطمة عن أمه عن زياد بن بادع قال ھشام أبي بن ھشام أنبأنا قاال عباد بن وعباد يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1734
 فيذكرھا بمصيبة يصاب مسلمة وال مسلم من ما  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن على بن الحسين أبيھا عن الحسين ابنة
 إسناده  بھا أصيب يوم أجرھا مثل فأعطاه ذلك عند له هللا جدد اال استرجاعا لذلك فيحدث عھدھا قدم عباد قال عھدھا طال وان
  جدا فضعي

 الحوراء أبي عن مريم أبي بن بريد عن إسحاق أبي عن هللا عبد بن شريك أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1735
 إسناده  الحديث فذكر الوتر في أقولھن كلمات  سلم و عليه هللا صلى النبي قال أو جدي علمني قال علي بن الحسين عن

  الحسين ال الحسن مسند من أنه الحديث في الصواب أن التلخيص في وذكر... .  ضعيف

 هللا عبد عن غزية بن عمارة عن بالل بن سليمان ثنا قاال سعيد وأبو عمرو بن الملك عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1736
 على يصل لم ثم ندهع ذكرت من البخيل قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن أبيه عن حسين بن علي أبيه عن حسين بن علي بن

  قوي إسناده  سلم و عليه هللا صلى

 رضى أبيه عن حسين بن علي عن شھاب بن عن عمر بن هللا عبد ثنا داود بن موسى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1737
  ھدهبشوا حسن  يعنيه ال ما تركه المرء اسالم حسن من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه تعالى هللا

  عنه تعالى هللا رضي طالب أبي بن عقيل حديث

 بن محمد بن هللا عبد عن هللا عبد بن سالم عن عياش بن إسماعيل حدثنا نافع بن الحكم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1738
 سلم و عليه هللا صلى يالنب فان ذلك تقولوا ال مه فقال والبنين بالرفاء فقلنا علينا فخرج طالب أبي بن عقيل تزوج قال عقيل
  لغيره صحيح  فيھا لك وبارك فيك لھا هللا بارك قولوا وقال ذلك عن قدنھانا

 عنه هللا رضي طالب أبي بن عقيل ان الحسن عن يونس أنبأنا علية بن وھو إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1739
 بارك قولوا قال يزيد أبا يا نقول فما قالوا ذلك تفعلوا ال فقال والبنين بالرفاء فقالوا القوم عليه فدخل جشم بنى من امرأة تزوج
  لغيره صحيح  نؤمر كنا كذلك انا عليكم وبارك لكم هللا
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  الھجرة حديث وھو طالب أبي بن جعفر حديث

 عن شھاب بن هللا عبيد بن مسلم بن محمد حدثني اسحق بن محمد عن أبي حدثنا يعقوب ثنا ابي حدثني هللا عبد حدثنا -  1740
 و عليه هللا صلى النبي زوج المغيرة بن أمية ابي ابنة سلمة أم عن المخزومي ھشام بن الحرث بن الرحمن عبد بن بكر أبي
 نسمع وال نؤذى ال هللا وعبدنا ديننا على آمنا النجاشي جار خير بھا جاورنا]  202 ص[  الحبشة أرض نزلنا لما قالت سلم
 من يستطرف مما ھدايا للنجاشي يھدوا وان جلدين رجلين فينا النجاشي إلى يبعثوا أن ائتمروا قريشا ذلك بلغ فلما نكرھه شيئا
 ثم ھدية له أھدوا اال بطريقا بطارقته من يتركوا ولم كثيرا أدما له فجمعوا األدم إليه منھا يأتيه ما أعجب من وكان مكة متاع
 لھما وقالوا أمرھم وأمروھما السھمي وائل بن العاص بن وعمرو المخزومي يرةالمغ بن ربيعة أبي بن هللا عبد مع بذلك بعثوا
 قالت يكلمھم ان قبل إليكم يسلمھم ان سلوه ثم ھداياه للنجاشي قدموا ثم فيھم النجاشي تكلموا ان قبل ھديته بطريق كل إلى ادفعوا
 يكلما ان قبل ھديته إليه دفعا اال بطريق بطارقته من يبق فلم جار خير وعند دار بخير عنده ونحن النجاشي على فقدما فخرجا
 وجاءوا دينكم في يدخلوا ولم قومھم دين فارقوا سفھاء غلمان منا الملك بلد إلى صبا قد انه منھم بطريق لكل قاال ثم النجاشي

 بأن عليه فتشيروا فيھم الملك اكلمن فإذا إليھم ليردھم قومھم أشراف فيھم الملك إلى بعثنا وقد أنتم وال نحن نعرفه ال مبتدع بدين
 النجاشي إلى ھداياھم قربا انھما ثم نعم لھما فقالوا عليھم عابوا بما واعلم عينا بھم أعلى قومھم فإن يكلمھم وال إلينا يسلمھم
 وجاءوا دينك في يدخلوا ولم قومھم دين فارقوا سفھاء غلمان منا بلدك إلى صبا قد انه الملك أيھا له فقاال كلماه ثم منھما فقبلھا
 أعلى فھم إليھم لتردھم وعشائرھم وأعمامھم آبائھم من قومھم أشراف فيھم إليك بعثنا وقد أنت وال نحن نعرفه ال مبتدع بدين
 ان من العاص بن وعمرو ربيعة أبي بن هللا عبد إلى أبغض شيء يكن ولم قالت فيه وعاتبوھم عليھم عابوا بما واعلم عينا بھم

 إليھما فأسلمھم عليھم عابوا بما وأعلم عينا بھم أعلى قومھم الملك أيھا صدقوا حوله بطارقته فقالت المھمك النجاشي يسمع
 ونزلوا جاوروني قوما أكاد وال إليھما أسلمھم ال إذا هللا أيم هللا ھا ال قال ثم النجاشي فغضب قال وقومھم بالدھم إلى فليرداھم
 ورددتھم إليھما أسلمتھم يقوالن كما كانوا فإن أمرھم في ھذان يقول ما فاسألھم ھمأدعو حتى سواي من على واختاروني بالدي
 صلى هللا رسول أصحاب إلى أرسل ثم قالت جاوروني ما جوارھم وأحسنت منھما منعتھم ذلك غير على كانوا وان قومھم إلى
 علمنا ما وهللا نقول قالوا جئتموه إذا للرجل لونتقو ما لبعض بعضھم قال ثم اجتمعوا رسوله جاءھم فلما فدعاھم سلم و عليه هللا
 ھذا ما فقال سألھم حوله مصاحفھم فنشروا أساقفته النجاشي دعا وقد جاءوه فلما كائن ھو ما ذلك في كائن نبينا به أمرنا وما
 فقال طالب أبي بن جعفر كلمه الذي فكان قالت األمم ھذه من أحد دين في وال ديني في تدخلوا ولم قومكم فيه فارقتم الذي الدين
 منا القوى يأكل الجوار ونسيء األرحام ونقطع الفواحش ونأتى الميتة ونأكل األصنام نعبد جاھلية أھل قوما كنا الملك أيھا له

 ونخلع ونعبده لنوحده هللا إلى فدعانا وعفافه وأمانته وصدقه نسبه نعرف منا رسوال إلينا هللا بعث حتى ذلك على فكنا الضعيف
 الجوار وحسن الرحم وصلة األمانة وأداء الحديث بصدق وأمرنا واألوثان الحجارة من دونه من وآباؤنا نعبد نحن كنا ام

 ال وحده هللا نعبد أن وأمرنا المحصنة وقذف اليتيم مال وأكل الزور وقول الفواحش عن ونھانا والدماء المحارم عن والكف
 فعبدنا به جاء ما على واتبعناه به وآمنا فصدقناه اإلسالم أمور عليه فعدد قال لصياموا والزكاة بالصالة وأمرنا شيئا به نشرك
 إلى ليردونا ديننا عن وفتنونا فعذبونا قومنا علينا فعدا لنا أحل ما وأحللنا علينا حرم ما وحرمنا شيئا به نشرك فلم وحده هللا

 ديننا وبين بيننا وحالوا علينا وشقوا وظلمونا قھرونا فلما خبائثال من نستحل كنا ما نستحل وان هللا عبادة من األوثان عبادة
 ھل النجاشي له فقال قالت الملك أيھا عندك نظلم ال أن ورجونا جوارك في ورغبنا سواك من على واخترناك بلدك إلى خرجنا
 قالت كھيعص من صدرا عليه فقرأ علي فاقرأه النجاشي له فقال نعم جعفر له فقال قالت شيء من هللا عن به جاء مما معك
 ھذا ان النجاشي قال ثم عليھم تال ما سمعوا حين مصاحفھم اخضلوا حتى أساقفته وبكت لحيته أخضل حتى النجاشي وهللا فبكى
 عنده من خرجا فلما سلمة أم قالت أكاد وال أبدا إليكم أسلمھم ال فوهللا انطلقا واحدة مشكاة من ليخرج موسى به جاء والذي وهللا
 أتقى وكان ربيعة أبى بن هللا عبد له فقال قالت خضراءھم به استأصل ثم عندھم عيبھم غدا ألنبئنھم وهللا العاص بن عمرو الق

 غدا ثم قالت عبد مريم بن عيسى أن يزعمون أنھم ألخبرنه وهللا قال خالفونا قد كانوا وإن أرحاما لھم فإن تفعل ال فينا الرجلين
 فأرسل قالت فيه يقولون عما فاسألھم إليھم فأرسل عظيما قوال مريم بن عيسى في يقولون إنھم الملك أيھا له فقال الغد عليه
 نقول قالوا عنه سألكم إذا عيسى في تقولون ماذا لبعض بعضھم فقال القوم فاجتمع مثله بنا ينزل ولم قالت عنه يسألھم إليھم
 له فقال مريم بن عيسى في تقولون ما لھم قال عليه دخلوا فلما كائن ھو ما ذلك في كائنا نبينا به جاء وما هللا قال ما فيه وهللا
 قالت البتول العذراء مريم إلى ألقاھا وكلمته وروحه ورسوله هللا عبد ھو نبينا به جاء الذي فيه نقول طالب أبى بن جعفر

 حوله بطارقته فتناخرت العود ھذا تقل ما مريم بن عيسى عدا ما قال ثم عودا منھا فأخذ األرض إلى يده النجاشي فضرب
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 ان أحب فما غرم سبكم من ثم غرم سبكم من اآلمنون والسيوم بأرضي سيوم فأنتم اذھبوا وهللا نخرتم وان فقال قال ما قال حين
 منى هللا ذأخ ما فوهللا بھا لنا حاجة فال ھداياھما عليھما ردوا الجبل الحبشة بلسان والدبر منكم رجال آذيت وإني ذھبا دبرا لي

 عليھما مردودا مقبوحين عنده من فخرجا قالت فيه فأطيعھم في الناس أطاع وما فيه الرشوة فآخذ ملكي علي رد حين الرشوة
 ما فوهللا قالت ملكه في ينازعه من يعنى به نزل إذ ذلك على انا فوهللا قالت جار خير مع دار بخير عنده وأقمنا به جاءا ما

 كان ما حقنا من يعرف ال رجل فيأتي النجاشي على ذلك يظھر أن تخوفا ذلك عند حزناه حزن من دأش كان قط حزنا علمنا
 رجل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب فقال قالت النيل عرض وبينھما النجاشي وسار قالت منه يعرف النجاشي
 له فنفخوا قالت سنا القوم أحدث من وكان قالت أنا عوامال بن الزبير فقال قالت بالخبر يأتينا ثم القوم وقعة يحضر حتى يخرج
 هللا ودعونا قالت حضرھم حتى انطلق ثم القوم ملتقى بھا التي النيل ناحية إلى خرج حتى عليھا سبح ثم صدره في فجعلھا قربة

 على قدمنا حتى لمنز خير في عنده فكنا الحبشة أمر عليه واستوسق بالده في له والتمكين عدوه على بالظھور للنجاشي
  حسن إسناده  بمكة وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  عنھما هللا رضي طالب أبى بن جعفر بن هللا عبد حديث

 سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  قال جعفر بن هللا عبد عن أبى حدثني سعد بن إبراھيم ثنا أبى حدثني  عبد حدثنا -  1741
  الشيخين شرط على صحيح نادهإس  بالرطب القثاء يأكل

 البن جعفر بن هللا عبد قال قال مليكة أبى بن هللا عبد عن الشھيد بن حبيب أنبأنا إسماعيل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1742
 مرة لإسماعي وقال وتركك فحملنا قال نعم قال عباس وبن وأنت أنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تلقينا إذ أتذكر  الزبير
 شرط على صحيح إسناده  وتركك فحملنا نعم فقال عباس وبن وأنت أنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تلقينا إذ أتذكر

  الشيخين

 هللا رسول كان  قال جعفر بن هللا عبد عن العجلي مورق عن عاصم حدثنا معاوية أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1743
 بين فحملني قال إليه بي فسبق قال سفر من مرة قدم وانه قال بيته أھل من بالصبيان تلقى سفر من قدم اإذ سلم و عليه هللا صلى
 على صحيح إسناده  دابة على ثالثة المدينة فدخلنا قال خلفه فأردفه حسين واما حسن أما فاطمة ابني بأحد جىء ثم قال يديه
  الشيخين شرط

 قال الرحمن عبد بن محمد يسمى وأظنه قال فھم من شيخ حدثني مسعر حدثنا يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1744
 عليه هللا صلى هللا رسول سمع  انه بعير أو جزور للقوم نحرت وقد الزبير بن يحدث جعفر بن هللا عبد سمع انه حجازيا وأظنه

  ضعيف إسناده  الظھر لحم ماللح أطيب يقول اللحم سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول يلقون والقوم سلم و

 هللا عبد عن سعد بن الحسن عن يعقوب أبى بن محمد عن ميمون بن مھدي أنبأنا يزيد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1745
  جعفر بن

 نالحس مولى سعد بن الحسن عن يعقوب أبى بن محمد ثنا مھدي حدثنا قاال وعفان بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد وحدثنا -  1745
 أبدا أحدا به أخبر ال حديثا إلى فاسر خلفه يوم ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أردفني  قال جعفر بن هللا عبد عن على بن

 األنصار حيطان من حائطا يوما فدخل نخل حائش أو ھدف حاجته في به استتر ما أحب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان
 رسول فمسح عيناه وذرفت حن سلم و عليه هللا صلى النبي رأى فلما وعفان بھز قال عيناه توذرف فجرجر أتاه قد جمل فإذا
 أما فقال هللا رسول يا لي ھو فقال األنصار من فتى فجاء الجمل صاحب من فقال فسكن وذفراه سراته سلم و عليه هللا صلى هللا
  مسلم شرط على صحيح إسناده  وتدئبه جيعهت انك إلى شكا انه هللا ملككھا التي البھيمة ھذه في هللا تتقى

 فذكر ذلك عن فسألته يمينه في يتختم رافع أبى بن رأيت  قال سلمة بن حماد أنبأنا يزيد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1746
 صحيح  يمينه في ميتخت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان جعفر بن هللا عبد وقال يمينه في يتختم جعفر بن هللا عبد رأى انه

  رافع أبي ابن غير الصحيح رجال ثقات رجاله حسن إسناد وھذا
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 بن عقبة عن أخبره شيبة بن مصعب ان مسافع بن هللا عبد أخبرني جريج بن حدثنا روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1747
  جالس وھو سجدتين فليسجد صالته في شك من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن جعفر بن هللا عبد عن الحرث بن محمد
  ضعيف إسناده

 سمعت قال األسود أبى عن لھيعة بن حدثنا قاال إسحاق بن ويحيى عيسى بن إسحاق ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1748
 ان  الجناحين ذي أحدھما قال جعفر بن هللا عبد سمعت قال إسحاق بن يحيى قال جعفر بن هللا عبد عن يحدث كالب أم بن عبيد

 وھذا لغيره حسن  بالكم ويصلح هللا يھديكم فيقول هللا يرحمك له فيقال هللا حمد عطس إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناد

 رأيت ما آخر ان  قال انه جعفر بن هللا عبد عن قتادة عن حجاج عن باب بن نصر ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1749
 أطيب ان وقال ھذه من ويعض ھذه من يأكل وھو قثاء األخرى وفي رطبات يديه إحدى في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  جدا ضعيف إسناده  الظھر لحم الشاة

 عن سعد بن الحسن عن يحدث يعقوب أبى بن محمد سمعت قال أبى ثنا جرير بن وھب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1750
 استشھد أو زيد قتل فإن وقال حارثة بن زيد عليھم استعمل جيشا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعث  قال رجعف بن هللا عبد

 جعفر الراية أخذ ثم قتل حتى فقاتل زيد الراية فأخذ العدو فلقوا رواحة بن هللا عبد فأميركم استشھد أو قتل فإن جعفر فأميركم
 صلى النبي خبرھم وأتى عليه هللا ففتح الوليد بن خالد الراية أخذ ثم قتل حتى فقاتل ةرواح بن هللا عبد أخذھا ثم قتل حتى فقاتل
 أو قتل حتى فقاتل الراية أخذ زيدا وان العدو لقوا إخوانكم ان وقال عليه وأثنى هللا فحمد الناس إلى فخرج سلم و عليه هللا

 أو قتل حتى فقاتل رواحة بن هللا عبد الراية أخذ ثم استشھد أو قتل حتى فقاتل طالب أبى بن جعفر بعده الراية أخذ ثم استشھد
 ال فقال أتاھم ثم يأتيھم ان ثالثا جعفر آل أمھل ثم فأمھل عليه هللا ففتح الوليد بن خالد هللا سيوف من سيف الراية أخذ ثم استشھد
 ثم رءوسنا فحلق بالحالق فجيء الحالق الي ادعوا فقال أفرخ كانا بنا فجيء قال أخي ابني لي أدعوا اليوم بعد أخي على تبكوا
 أھله في جعفرا اخلف اللھم فقال فأشالھا بيدي أخذ ثم وخلقي خلقي فشبيه هللا عبد وأما طالب أبى عمنا فشبيه محمد أما قال

 عليھم خافينت العيلة فقال له تفرح وجعلت يتمنا له فذكرت أمنا فجاءت قال مرار ثالث قالھا يمينه صفقة في هللا لعبد وبارك
  مسلم شرط على صحيح إسناده  واآلخرة الدنيا في وليھم وأنا

 قتل حين جعفر نعى جاء لما قال جعفر بن هللا عبد عن أبيه عن خالد بن جعفر ثنا سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1751
  حسن إسناده  يشغلھم ما أتاھم أو ميشغلھ أمر أتاھم فقد طعاما جعفر آلل اصنعوا  سلم و عليه هللا صلى النبي قال

 بن عقبة عن أخبره شيبة بن مصعب ان مسافع بن هللا عبد أخبرني جريج بن قال حجاج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1752
 ما بعد سجدتين فليسجد صالته في شك من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان جعفر بن هللا عبد عن الحرث بن محمد
  ضعيف إسناده  ميسل

 محمد بن عقبة عن مسافع بن هللا عبد حدثنا جريج بن أنبأنا هللا عبد أنبأنا إسحاق بن على ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1753
  ضعيف إسناده  بإسناده مثله  فذكر الحرث بن

 سعد بن الحسن عن يحدث يعقوب أبى بن محمد سمعت قال أبى حدثنا جرير بن وھب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1754
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان خلفه واردفني بغلته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ركب  قال جعفر بن هللا عبد عن
 رأى فلما له ناضح فيه فإذا األنصار من لرجل حائطا فدخل نخل حائش أو به يستتر ھدف فيه تبرز ما أحب كان تبرز إذا

 رب من فقال فسكن وسراته ذفراه فمسح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنزل عيناه وذرفت حن سلم و عليه هللا ىصل النبي
 أنك وزعم إلى شكاك فإنه إياھا هللا ملكك التي البھيمة ھذه في هللا تتقى أال فقال أنا فقال األنصار من شاب فجاء الجمل ھذا

 على لحيته من يقطر والماء جاء ثم توضأ ثم حاجته فقضى الحائط في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذھب ثم وتدئبه تجيعه
 حتى سره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على أفشي ال فقال يحدثنا ان عليه فحرجنا أحدا به أحدث ال شيئا إلى فاسر صدره
  مسلم رجال فمن سعد بن الحسن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  هللا ألقى
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 عبد ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مولى رافع أبى عن سلمة بن حماد حدثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1755
  حسن إسناده  يمينه في يتختم كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان وزعم يمينه في يتختم كان جعفر بن هللا

 بن هللا عبد شھدت  قال الحجاز من علينا قدم شيخ حدثنا المسعودي ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1756
 هللا رسول سمعت جعفر بن هللا عبد فقال جعفر بن هللا لعبد اللحم يحز الزبير بن فكان بالمزدلفة جعفر بن هللا وعبد الزبير
  المسعودي الختالط ضعيف إسناده  الظھر لحم اللحم أطيب يقول سلم و عليه هللا صلى

 عن حكيم بن إسماعيل عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن محمد ثنا الملك عبد بن أحمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1757
 قال متى بن يونس من خير انى يقول ان لنبي ينبغي ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جعفر بن هللا عبد عن القاسم
  إسحاق بن محمد غير الصحيح رجال ثقات رجاله سند وھذا لغيره صحيح  مثله معروف بن ھارون وحدثناه الرحمن عبد أبو

 عروة أبيه عن الزبير بن عروة بن ھشام فحدثني قال إسحاق بن عن أبى حدثنا يعقوب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1758
 ال قصب من ببيت خديجة أبشر ان أمرت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال طالب أبى بن جعفر بن هللا عبد عن

   حسن إسناد وھذا صحيح  نصب وال فيه صخب

 هللا رسول أتى  قال جعفر بن هللا عبد سمعت قال فھم من شيخ عن مسعر حدثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1759
 إسناده  الظھر لحم اللحم أطيب ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال اللحم هيلقون القوم فجعل بلحم سلم و عليه هللا صلى

  ضعيف

 جعفر بن هللا عبد ان أخبره أباه ان سارة بن خالد بن جعفر أخبرني جريج بن حدثنا روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1760
 الي ھذا ارفعوا فقال دابة على سلم و عليه هللا صلى النبي مر إذ نلعب صبيان ونحن عباس ابني هللا وعبيد وقثم رأيتني لو  قال
 حمل ان عمه من استحى فما قثم من عباس إلى أحب هللا عبيد وكان وراءه فجعله الي ھذا ارفعوا لقثم وقال أمامة فحملني قال
 استشھد قال قثم فعل ما هللا لعبد قلت قال ولده في جعفرا اخلف اللھم مسح كلما وقال ثالثا رأسي على مسح ثم قال وتركه قثما
  حسن إسناده  أجل قال بالخير ورسوله بالخير أعلم هللا قلت قال

 عقبة عن أخبره شيبة بن مصعب ان مسافع بن هللا عبد أخبرني جريج بن قال قال روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1761
 ما بعد سجدتين فليسجد صالته في شك من قال سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول ان  جعفر بن هللا عبد عن الحرث بن محمد بن
  ضعيف إسناده  يسلم

 من ابنته زوج انه  جعفر بن هللا عبد عن رافع أبى بن عن سلمة بن حماد ثنا الصمد عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1762
 العالمين رب  الحمد العظيم العرش رب هللا سبحان الكريم الحليم هللا اال إله ال فقولي بك دخل إذا لھا فقال يوسف بن الحجاج
  حسن إسناده  إليھا يصل فلم قال انه فظننت حماد قال ھذا قال أمر به حز إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان وزعم

  ھاشم بنى مسند ومن

  مسل و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي المطلب عبد بن العباس حديث

 عبد بن العباس عن الحرث بن هللا عبد عن عمير بن الملك عبد عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1763
 الدرك في كان انا ولوال النار من ضحضاح في انه قال ويفعل يحوطك كان طالب أبو عمك هللا رسول يا  قال انه المطلب
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  النار من األسفل

 سعد بن عامر عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن هللا عبد ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1764
  وقدميه وركبتيه وكفيه وجھه أراب سبعة معه سجد الرجل سجد إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال العباس عن

  مسلم رجال فمن جعفر بن عبدهللا غير الشيخين رجال ثقات لهرجا مسلم شرط على صحيح إسناده
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 إبراھيم بن محمد عن الھاد بن هللا عبد بن يزيد عن جعفر بن هللا عبد ثنا الرحمن عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1765
  مسلم شرط على حيحص إسناده  بمثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن المطلب عبد بن العباس عن سعد بن عامر عن

 قدم  قال المطلب عبد بنى بعض حدثني صغيرة أبى بن يعنى حاتم ثنا بكر بن هللا عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1766
 أتى انه العباس أبيه عن عباس بن هللا عبد أبى حدثني يقول فسمعته قال المواسم تلك بعض في عباس بن هللا عبد بن علي علينا
 عباس يا قال به هللا ينفعني شيئا فعلمني أجلى واقترب سني كبرت عمك أنا هللا رسول يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فقال الحول قرن عند أتاه ثم ثالثا قالھا واآلخرة الدنيا في والعافية العفو ربك سل ولكن شيئا هللا من عنك أغنى وال عمى أنت
  المطلب بني من الرجل لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  ذلك مثل له

  قال المطلب عبد ولد من رجل حدثني صغيرة أبى بن حاتم القشيري يونس أبو ثنا روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1767
 عبد بن عباس أبيه عن يحدث عباس بن هللا عبد سمعت فقال المطلب عبد بنو فحضره عباس بن هللا عبد بن على علينا قدم
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  معناه فذكر سني كبرت قد عمك أنا هللا رسول يا فقلت هللا رسول أتيت قال طلبالم

 عن نوفل بن الحرث بن هللا عبد عن عمير بن الملك عبد ثنا عوانة أبو ثنا عفان حدثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1768
 في ھو نعم قال لك ويغضب يحوطك كان فإنه بشيء طالب أبا فعتن ھل هللا رسول يا  قلت قال المطلب عبد بن عباس

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  النار من األسفل الدرك في لكان ذلك ولوال النار من ضحضاح

 إبراھيم بن محمد عن الھاد بن هللا عبد عن يزيد عن لھيعة بن أنبأنا إسحاق بن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1769
 معه سجد آدم بن سجد إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال المطلب عبد بن العباس عن سعد بن عامر عن لتيميا

  صحيح  وقدميه وركبتيه وكفيه وجھه أراب سبعة

 عن حرب بن سماك حدثني خالد بن شعيب عمه عن العالء بن يحيى أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1770
 فقال سحابة فمرت بالبطحاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع جلوسا كنا  قال المطلب عبد بن عباس عن عميرة بن هللا عبد

 ھل فقال فسكتنا قال والعنان قال والمزن قلنا والمزن قال السحاب قلنا قال ھذا ما أتدرون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 مسيرة سماء إلى سماء كل ومن سنة خمسمائة مسيرة بينھما قال أعلم ورسوله هللا قلنا قال ضواألر السماء بين كم تدرون

 واألرض السماء بين كما وأعاله أسفله بين بحر السابعة السماء وفوق سنة مائة خمس مسيرة سماء كل وكثف سنة خمسمائة
 بين كما وأعاله أسفله بين العرش ذلك فوق ثم واألرض السماء بين كما وأظالفھن ركبھن بين أوعال ثمانية ذلك فوق ثم

  جدا ضعيف إسناده  شيء آدم بنى أعمال من عليه يخفى وليس ذلك فوق وتعالى تبارك وهللا واألرض السماء

 حرب بن سماك عن ثور أبى بن الوليد ثنا قاال بكار بن ومحمد البزار الصباح بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1771
 ضعيف إسناده  نحوه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن المطلب عبد بن العباس عن قيس بن األحنف عن عميرة بن هللا دعب عن
  جدا

 هللا عبد عن زياد أبى بن يزيد عن خالد أبى بن يعنى إسماعيل أنبأنا ھارون بن ھو يزيد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1772
 لقونا وإذا حسن ببشر لقوھم بعضا بعضھم لقي إذا قريشا ان هللا رسول يا  قلت قال طلبالم عبد بن العباس عن الحرث بن

 اإليمان رجل قلب يدخل ال بيده نفسي والذي وقال شديدا غضبا سلم و عليه هللا صلى النبي فغضب قال نعرفھا ال بوجوه لقونا
  ضعيف إسناده  ولرسوله  يحبكم حتى

 دخل قال ربيعة بن المطلب عبد عن الحرث بن هللا عبد عن زياد أبى بن يزيد عن جرير ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1773
  ضعيف إسناده  الحديث فذكر تحدث قريشا فنرى لنخرج انا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على العباس
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 حدثنا الحرث بن هللا عبد ثنا عمير بن لكالم عبد حدثني سفيان عن سعيد بن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1774
 انا ولوال ضحضاح في ھو قال لك ويغضب يحوطك كان فقد عمك عن أغنيت ما سلم و عليه هللا صلى للنبي قلت  قال العباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  النار من األسفل الدرك في لكان

 أبيه عن المطلب عبد بن عباس بن كثير أخبرني الزھري عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1775
 وأبو أنا اال معه وما سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت فلقد قال حنينا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع شھدت  قال العباس
 معمر قال وربما شھباء بغلة على وھو نفارقه فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فلزمنا المطلب عبد بن الحرث بن سفيان
 عليه هللا صلى هللا رسول وطفق مدبرين المسلمون ولى والكفار المسلمون التقى فلما الجذامي نعامة بن فروة له أھداھا بيضاء

 سرعأ ما يألو ال وھو أكفھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بغلة بلجام آخذ وأنا العباس قال الكفار قبل بغلته يركض سلم و
 يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بغرز آخذ الحرث بن سفيان وأبو المشركين نحو

 حين عطفتھم لكان فوهللا قال السمرة أصحاب أين صوتي بأعلى فقلت صيتا رجال وكنت قال السمرة أصحاب ناديا عباس
 يا يقولون األنصار فنادت والكفار ھم فاقتتلوا المسلمون وأقبل لبيك يا لبيك يا افقالو أوالدھا على البقر عطفة صوتي سمعوا
 صلى هللا رسول فنظر قال الخزرج بن الحرث بني يا فنادوا الخزرج بن الحرث بنى على الداعون قصرت ثم األنصار معشر
 قال الوطيس حمى حين ھذا سلم و عليه هللا لىص هللا رسول فقال قتالھم إلى عليھا كالمتطاول بغلته على وھو سلم و عليه هللا
 قال الكعبة ورب انھزموا الكعبة ورب انھزموا قال ثم الكفار وجوه بھن فرمى حصيات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أخذ ثم

 زلت فما بحصياته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رماھم ان اال ھو ما فوهللا قال أرى فيما ھيئته على القتال فإذا انظر فذھبت
  بغلته على خلفھم يركض سلم و عليه هللا صلى النبي إلى انظر وكأني قال هللا ھزمھم حتى مدبرا وأمرھم كليال حدھم أرى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 عباس كان قال عباس بن كثير عن أحفظه فلم مرتين أو مرة الزھري سمعت قال سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1776
  البقرة سورة أصحاب يا ناد وقال الوطيس حمى اآلن وقال فخطبھم  قال سلم و عليه هللا صلى النبي يعنى معه سفيان وأبو
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 عبد عن ثالحر بن هللا عبد عن زياد أبى بن يزيد عن هللا عبد أبو الحميد عبد بن جرير ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1777
 فإذا تحدث قريشا فنرى لنخرج انا هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على العباس دخل قال ربيعة بن المطلب
 يحبكم حتى إيمان امرئ قلب يدخل ال وهللا قال ثم عينيه بين عرق ودر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فغضب سكتوا رأونا

  ضعيف إسناده  ولقرابتي 

 عن الھاد بن يعنى يزيد عن محمد بن العزيز عبد ثنا الشافعي يعنى إدريس بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1778
 طعم ذاق  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع انه المطلب عبد بن عباس عن سعد بن عامر عن إبراھيم بن محمد
  صحيح إسناده  ورسوال نبيا وبمحمد دينا وباإلسالم ربا با رضي من اإليمان

 عامر عن الحرث بن إبراھيم بن محمد عن الھاد بن عن سعد بن ليث ثنا سعيد بن قتيبة ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1779
 ربا با رضي من اإليمان طعم ذاق  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع انه المطلب عبد بن العباس عن سعد بن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نبيا وبمحمد دينا وباإلسالم

 الحرث بن إبراھيم بن محمد عن الھاد بن عن القرشي مضر بن بكر ثنا سعيد بن قتيبة ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1780
 سبعة معه سجد العبد سجد إذا  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع انه المطلب عبد بن العباس عن سعد بن عامر عن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وقدماه وركبتاه وكفاه وجھه أراب

 ان  النصري الحدثان بن أوس بن مالك أخبرني الزھري عن شعيب أنبأنا اليمان أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1781
 يستأذنون وسعد والزبير الرحمن وعبد عثمان في لك ھل فقال يرفا حاجبه جاء إذ عنده أنا فبينا قال الحديث فذكر دعاه عمر
 أمير يا عباس قال دخال فلما لھما فأذن نعم قال يستأذنان وعباس علي في لك ھل فقال جاء ثم قليال فلبث فادخلھم نعم قال
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 الرھط فقال النضير نىب أموال من رسوله على هللا أفاء التي الصواف في يختصمان وھما لعلي ھذا وبين بيني اقض المؤمنين
 ھل واألرض السماء تقوم بإذنه الذي با أناشدكم اتئدوا عمر قال اآلخر من أحدھما وأرح بينھما اقض المؤمنين أمير يا

 وعلى علي على عمر فأقبل ذلك قال قد قالوا نفسه يريد صدقة تركنا ما نورث ال قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان تعلمون
 و عز هللا ان األمر ھذا عن أحدثكم فإني قال نعم قاال ذلك قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان أتعلمان با أنشدكما فقال العباس
}  قدير{  إلى}  أوجفتم فما منھم رسوله على هللا أفاء وما{  فقال غيره أحدا يعطه لم بشيء الفيء ھذا في رسوله خص كان جل

 فيكم وبثھا أعطاكموھا لقد عليكم بھا أستأثر وال دونكم احتازھا ما وهللا ثم سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول خاصة ھذه فكانت
 فيجعله بقى ما يأخذ ثم المال ھذا من سنتھم نفقة أھله على ينفق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فكان المال ھذا منھا بقى حتى
 ولي أنا بكر أبو فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفى ثم حياته مسل و عليه هللا صلى هللا رسول بذلك فعمل هللا مال مجعل
 على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيه عمل بما فيه فعمل بكر أبو فقبضه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط

 بن أوس بن مالك أخبرني قال مسلم بن محمد عمه عن شھاب بن أخي بن ثنا يعقوب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1782
 وسعد الرحمن وعبد عثمان في لك ھل لعمر فقال يرفا حاجبه أتاه عنده جالس أنا فبينا قال الحديث فذكر  النصري الحدثان
 فقال وعباس على في لك ھل لعمر فقال قليال يرفا لبث ثم قال وجلسوا فسلموا فدخلوا قال لھم ائذن نعم قال يستأذنون والزبير

 عثمان الرھط فقال عنه هللا رضي علي وبين بيني اقض المؤمنين أمير يا عباس فقال جلسا عليه دخال فلما لھما فأذن نعم
 واألرض السماء تقوم بإذنه الذي با فأنشدكم اتئدوا عنه هللا رضي عمر فقال اآلخر من أحدھما وأرح بينھما اقض وأصحابه

 نفسه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بذلك يريد صدقة تركنا ما نورث ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن تعلمون ھل
 هللا صلى هللا رسول ان تعلمان ھل با أنشدكما فقال عنھما هللا رضي وعباس علي على عمر فأقبل ذلك قال قد الرھط قال
 الفيء ھذا في رسوله خص كان جل و عز هللا ان األمر ھذا عن كمأحدث فإني عمر فقال ذلك قال قد قاال ذلك قال سلم و عليه
 هللا لرسول خاصة اآلية ھذه فكانت اآلية}  أوجفتم فما منھم رسوله على هللا أفاء وما{  تعالى هللا فقال غيره أحدا يعطه لم بشيء
 رسول وكان المال ھذا منھا بقى حتى فيكم ثھاوب أعطاكموھا لقد عليكم بھا أستأثر وال احتازھا ما وهللا ثم سلم و عليه هللا صلى
 رسول بذلك فعمل هللا مال مجعل فيجعله منه بقى ما يأخذ ثم المال ھذا من سنتھم نفقة أھله على ينفق سلم و عليه هللا صلى هللا
 ثم نعم قاال ذلك تعلمان ھل با فأنشدكما وعباس لعلي قال نعم قالوا ذلك تعلمون ھل هللا أنشدكم حياته سلم و عليه هللا صلى هللا

 بما فيھا فعمل بكر أبو فقبضھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ولي أنا بكر أبو فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفى
 هان يعلم وهللا كذا فيھا بكر أبا ان تزعمان وعباس علي على وأقبل حينئذ وأنتم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فيھا به عمل
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  للحق تابع راشد بار لصادق فيھا

  قال العباس عن الحرث بن هللا عبد عن زياد أبى بن يزيد عن زائدة عن على بن حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1783
 مرة أتيته ثم قال والعافية العفو هللا سل فقال به أدعو شيئا علمني هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتيت
 في العافية هللا سل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم يا عباس يا فقال قال به أدعو شيئا علمني هللا رسول يا فقلت أخرى
  زياد أبي بن يزيد لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  واآلخرة الدنيا

 بن عن شرحبيل بن عن السفر أبى بن هللا عبد حدثني الربيع بن قيس حدثنا عيدس أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1784
 في يبقى ال فقال ميمونة اال منى فاستترن نساؤه وعنده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على دخلت  قال العباس عن عباس
 ان له قولي لحفصة عائشة فقالت بالناس يصلي ان بكر أبا مروا قال ثم العباس تصب لم يميني ان اال لد اال اللد شھد أحد البيت
 فنكص فجاء خفة سلم و عليه هللا صلى النبي فوجد فصلى فقام بالناس ليصل بكر أبا مروا قال بكى مقامك قام إذا رجل بكر أبا
  لغيره صحيح  اقترأ ثم جنبه إلى فجلس يتأخر ان فأراد عنه هللا رضي بكر أبو

 عباس بن عن شرحبيل بن أرقم عن السفر أبى بن هللا عبد حدثنا قيس ثنا آدم بن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1785
 بكر أبو فخرج بالناس يصلي بكر أبا مروا مرضه في  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان المطلب عبد بن العباس عن
 و عليه هللا صلى النبي إليه فأشار تأخر بكر أبو رآه لماف رجلين بين يھادى فخرج راحة سلم و عليه هللا صلى النبي ووجد فكبر
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 ھو  السورة من بكر أبو بلغ الذي المكان من فاقترأ بكر أبى جنب إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جلس ثم مكانك سلم
  قبله ما مكرر

 كنت  قال العباس عن ميسرة أبى عن لقبي أبى عن سعد بن ليث ثنا قرة أبى بن عبيد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1786
 الثريا أرى قلت قال ترى ما قال نعم قلت قال نجم من السماء في ترى ھل انظر فقال ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى النبي عند
  جدا ضعيف إسناده  فتنة في اثنين صلبك من بعددھا األمة ھذه يلي انه أما قال

 عفيف بن إياس بن إسماعيل عن األشعث بن يحيى حدثني إسحاق بن عن أبى ثنا يعقوب اثن أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1787
 امرأ وكان التجارة بعض منه البتاع المطلب عبد بن العباس فأتيت الحج فقدمت تاجرا امرأ كنت  قال جده عن أبيه عن الكندي
 ثم قال يصلي قام يعنى مالت رآھا فلما شمسال إلى فنظر منه قريب خباء من رجل خرج إذ بمنى لعنده انى فوهللا تاجرا
 الخباء ذلك من الحلم راھق حين غالم خرج ثم تصلى خلفه فقامت الرجل ذلك منه خرج الذي الخباء ذلك من امرأة خرجت
 أةالمر ھذه من فقلت قال أخي بن المطلب عبد بن هللا عبد بن محمد ھذا قال عباس يا ھذا من للعباس فقلت قال يصلي معه فقام
 قال يصنع الذي ھذا فما فقلت قال عمه بن طالب أبى بن علي ھذا قال الفتى ھذا من قلت قال خويلد ابنة خديجة امرأته ھذه قال

 وقيصر كسرى كنوز عليه سيفتح انه يزعم وھو الفتى ھذا عمه وبن امرأته اال أمره على يتبعه ولم نبي انه يزعم وھو يصلي
 ثالثا فاكون يومئذ اإلسالم رزقني هللا كان لو إسالمه فحسن ذلك بعد وأسلم يقول قيس بن عثاألش عم بن وھو عفيف فكان قال
  جدا ضعيف إسناده  عنه هللا رضي طالب أبى بن علي مع

 المطلب عن نوفل بن الحرث بن هللا عبد عن زياد أبى بن يزيد عن سفيان عن نعيم أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1788
 بن محمد أنا فقال هللا رسول أنت قالوا أنا من فقال المنبر فصعد قال الناس يقول ما بعض بلغه  العباس قال قال داعةو أبى بن
 فجعلني القبائل وخلق فرقة خير في فجعلني فرقتين وجعلھم خلقه خير في فجعلني الخلق خلق هللا ان المطلب عبد بن هللا عبد
  لغيره حسن  نفسا وخيركم بيتا خيركم فأنا بيتا خيرھم يف فجعلني بيوتا وجعلھم قبيلة خير في

 عن نوفل بن الحرث بن هللا عبد عن عمير بن الملك عبد حدثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1789
 في ھو منع قال لك ويغضب يحوطك كان قد فإنه بشيء طالب أبا نفعت ھل هللا رسول يا  قال المطلب عبد بن عباس

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  النار من األسفل الدرك في ھو لكان ذلك لوال النار من ضحضاح

 هللا عبد أخي المطلب عبد بن عباس بن هللا عبيد عن سعد بن ھشام ثنا محمد بن أسباط ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1790
 وافى فلما فرخان للعباس ذبح كان وقد الجمعة يوم ثيابه عمر بسفل الخطاب بن عمر طريق على ميزاب للعباس كان  قال

 ثيابه غير ثيابا ولبس ثيابه فطرح عمر رجع ثم بقلعه عمر فأمر الفرخين دم وفيه عمر فأصاب الفرخين بدم ماء صب الميزاب
 أعزم وأنا للعباس عمر فقال سلم و عليه هللا صلى النبي وضعه الذي للموضع انه وهللا فقال العباس فاتاه بالناس فصلى جاء ثم

 رضي العباس ذلك ففعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وضعه الذي الموضع في تضعه حتى ظھري على صعدت لما عليك
  حسن  عنه تعالى هللا

 نكا  انه عباس بن الفضل عن عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن عباد بن عباد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1791
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجمرة رمى حتى يلبى يزل فلم جمع من سلم و عليه هللا صلى النبي ردف

 ان  الفضل عن عباس بن عن كريب عن حرملة أبى بن محمد سمعت سفيان على قرئ قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1792
  الشيخين شرط على حيحص إسناده  الجمرة رمى حتى لبى سلم و عليه هللا صلى النبي

 أردف سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عطاء أخبرني جريج بن عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1793
 حتى يلبى يزل لم سلم و عليه هللا صلى النبي ان أخبره الفضل ان عباس بن فأخبرني عطاء قال جمع من عباس بن الفضل
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجمرة رمى
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 عن يخبر عباس بن سمعت قال معبد أبو أخبرني الزبير أبو أخبرني جريج بن عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1794
 حتى ناقته كاف وھو السكينة عليكم دفعنا حين للناس جمع غداة عرفة عشية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال  قال الفضل

 بيده يشير سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول الجمرة به يرمى الذي الخذف بحصى عليكم قال محسرا ھبط حين منى دخل إذا
 رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  دفعوا حين وقاال جمع وغداة عرفة عشية والبرساني روح وقال اإلنسان يخذف كما
  مسلم رجال فمن الزبير أبي غير الشيخين رجال ثقات

 الفضل عن عباس بن عن دينار بن عمرو عن سلمة بن يعنى حماد ثنا محمد بن يونس ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1795
  يسجد ولم يركع ولم واستغفر جل و عز هللا ودعا وكبر فسبح الكعبة في قام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن

  مسلم رجال فمن سلمة بن حماد غير يخينالش رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده

 عن عباس بن مولى معبد أبى عن الزبير أبى عن سعد بن ليث حدثنا قاال ويونس حجين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1796
 للناس جمع وغداة عرفة عشية في  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي رديف وكان عباس بن الفضل عن عباس بن هللا عبد
 الجمرة به يرمى الذي الخذف بحصى عليكم قال منى من وھو محسرا دخل إذا حتى ناقته كاف وھو السكينة عليكم دفعوا حين
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الجمرة رمى حتى يلبى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يزل لم وقال

 بن هللا عبيد بن عباس عن على بن عمر بن محمد برنيأخ جريج بن قال قال حجاج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1797
 النبي فصلى ترعى وحمارة كليبة ولنا لنا بادية في عباسا سلم و عليه هللا صلى النبي زار  قال عباس بن الفضل عن عباس
  ضعيف إسناده  تزجرا ولم تؤخرا فلم يديه بين وھما العصر سلم و عليه هللا صلى

 عباس بن الفضل عن الطفيل أبى عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا وھيب حدثنا عفان ثنا أبى ثنيحد هللا عبد حدثنا - 1798
  مسلم شرط على قوي إسناده  الجمرة رمى حتى يلبى يزل فلم منى إلى جمع من سلم و عليه هللا صلى النبي رديف كان  انه

 عن سعيد بن ربه عبد ثنا سعد بن ليث أنبأنا مبارك بن هللا عبد أنا إسحاق بن على ثنا أبي حدثني  عبد حدثنا -  1799
 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن الفضل عن الحرث بن ربيعة عن العمياء بن نافع بن هللا عبد عن أنس أبي بن عمران
 مستقبال ربك لىإ ترفعھما يقول يديك تقنع ثم وتمسكن وتخشع وتضرع ركعتين كل في تشھد مثنى مثنى الصالة  سلم و عليه

  ضعيف إسناده  شديدا قوال فيه فقال ذلك يفعل لم فمن رب يا رب يا تقول وجھك ببطونھما

 قال يقول عكرمة سمعت قال أبان بن يعنى الحكم حدثني العدني حكيم أبى بن يزيد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1800
  المزدلفة جئنا حتى ركبنا ثم فتوضأ نزل الشعب فبلغنا معه وأنا لمس و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض لما  عباس بن الفضل
  صحيح إسناده

 أو رباح أبى بن عطاء عن نجيح أبى بن هللا عبد حدثني إسحاق بن عن أبى ثنا يعقوب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1801
 و عليه هللا صلى هللا رسول ان  دخلھا حين معه وكان عباس بن الفضل أخي حدثني عباس بن هللا عبد عن جبر بن مجاھد عن
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  يدعو جلس ثم العمودين بين ساجدا وقع دخلھا لما ولكنه الكعبة في يصل لم سلم
  إسحاق ابن

 كان  انه عباس بن فضلال أخبرني قال عباس بن عن عطاء عن ليلى أبى بن أنبأنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1802
 مرة وقال العقبة جمرة رمى حتى ولبى قال السكينة وعليه فأفاض قال جمع من أفاض حين سلم و عليه هللا صلى النبي ردف
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع اإلفاضتين شھدت قال عباس بن الفضل أنبأنا عباس بن عن عطاء عن ليلى أبى بن أنبأنا

  ضعيف إسناد وھذا صحيح  مرارا العقبة جمرة رمى حتى ولبى قال بعيره كاف وھو ينةالسك وعليه فأفاض
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 وكان  عباس بن الفضل عن عباس بن عن عطاء عن ليلى أبى بن ثنا سليمان بن عبدة ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1803
 الخيل بإيضاع البر ليس فنادى مناديه أمرف يوضعون الناس فرأى قال عرفة من أفاض حين سلم و عليه هللا صلى النبي رديف
  ليلى أبي ابن لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  بالسكينة فعليكم واإلبل

 الحرث بن الرحمن عبد بن بكر أبو أخبرني قال عمه عن شھاب بن أخي بن ثنا يعقوب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1804
 أھله من يصبح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قد  سلم و عليه هللا لىص النبي زوجا سلمة وأم عائشة قالت قال ھشام بن
 عباس بن الفضل ذلك أخبرني أدري ال فقال ھريرة ألبي ذلك فذكرت قال يومئذ يصوم ثم الفجر يصلي ان قبل فيغتسل جنبا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنه تعالى هللا رضي

 الفضل أخيه عن عباس بن عن عتيبة بن الحكم عن أيوب عن جرير ثنا محمد بن حسين ثنا ىأب حدثني هللا عبد حدثنا -  1805
 جميلة له ابنة مردفا أعرابي له عرض إذ يسير ھو فبينا منى إلى جمع من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رديف كنت  قال
 وجھي فقلب النظر أعدت ثم وجھھا عن وجھي فقلب سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فنظر إليھا أنظر فكنت قال يسايره وكان
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  العقبة جمرة رمى حتى يلبى يزل فلم أنتھي ال وأنا ثالثا ذلك فعل حتى وجھھا عن

  عباس بن الفضل عن عباس بن عن رباح أبى بن عطاء عن قيس أنبأنا حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1806
  مسلم شرط على صحيح إسناده  العقبة جمرة رمى حتى النحر يوم لبى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

 كان  انه الفضل عن عباس بن عن عطاء عن األحول عامر عن شعبة حدثنا روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1807
  مسلم شرط على صحيح سنادهإ  الجمرة رمى حتى يلبى كان سلم و عليه هللا صلى النبي رديف

 الفضل عن عباس بن عن ماھك بن يوسف سمعت قال زيد بن على ثنا شعبة ثنا روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1808
 ضعيف إسناد وھذا صحيح  النحر يوم الجمرة رمى حتى الحج في فلبى سلم و عليه هللا صلى النبي رديف كنت  قال عباس بن

  جدعان نب زيد بن علي لضعف

 بن عن عطاء عن عطاء وبن الجعفي وجابر األحول عامر عن شعبة ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1809
 صحيح إسناده  النحر يوم الجمرة رمى حتى فلبى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رديف كان  انه عباس بن الفضل عن عباس
  مسلم شرط على

  عباس بن عن عطاء عن عطاء وبن األحول وعامر جابر عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1810
 شرط على صحيح إسناده  الجمرة رمى حتى النحر يوم يلبى فكان سلم و عليه هللا صلى النبي رديف كان عباس بن الفضل ان

  مسلم

 بن الفضل عن عباس بن عن رباح أبى بن عطاء عن مشاش أخبرني بةشع ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1811
  صحيح إسناده  بليل جمع من يتعجلوا أن أمرھم ھاشم بنى ضعفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر  قال عباس

 عن أو عباس بن هللا عبيد عن يسار بن سليمان عن إسحاق أبي بن يحيى ثنا ھاشم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1812
 يثبت ال كبير شيخ وھو اإلسالم أدركه أبى ان هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي سأل رجال ان عباس بن الفضل
 رجاله صحيح  أبيك عن فاحجج قال نعم قال يجزيه أكان عنه فقضيته دين عليه كان لو أرأيت قال عنه أفأحج راحلته على
  عباس بن هللا عبد عن صوابه خطأ"  عباس بن هللا عبيد عن " وقوله الشيخين رجال ثقات

 حدثنا يسار بن سليمان سمعت قال إسحاق أبى بن يحيى عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1813
  الحديث فذكر الحج طيعيست ال كبير شيخ أمي أو أبى ان فقال رجل فسأله سلم و عليه هللا صلى النبي رديف كنت  قال الفضل
 الفضل ألن الرواة أحد من يقينا خطأ"  الفضل حدثنا: "  يسار بن سليمان وقول الشيخين رجال ثقات رجاله إسناد وھذا صحيح
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 بينه الواسطة إثبات والصواب يدركه أن له فأنى عثمان خالفة في ولد يسار بن وسليمان عمواس طاعون في ھـ 18 سنة مات
  عباس بن هللا عبد وھو الفضل وبين

 عن عباس بن عن عطاء عن عطاء وبن الجعفي وجابر األحول عن شعبة حدثني حجاج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1814
  مسلم شرط على صحيح إسناده  النحر يوم الجمرة رمى حتى فلبى سلم و عليه هللا صلى النبي رديف كان  انه الفضل

 عن جعفر عن حفص ثنا محمد بن هللا عبد من أنا وسمعته هللا عبد قال محمد بن هللا عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1815
 جمرة رمى حتى يلبى يزل لم سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن الفضل عن عباس بن عن حسين بن على عن أبيه

 بن جعفر غير الشيخين رجال ثقات رجاله ممسل شرط على صحيح إسناده  حصاة كل مع يكبر حصيات بسبع فرماھا العقبة
  مسلم رجال فمن محمد

 الفضل عن عباس بن هللا عبد عن عطاء عن الملك عبد ثنا قاال عبيد ابنا ومحمد يعلى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1816
 ان قبل بعرفات واقف ھوو الناقة به فجالت ردفه زيد بن وأسامة عرفات من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفاض  قال

 قال ردفه والفضل جمع من أفاض ثم جمعا أتى حتى ھينته على سار أفاض فلما رأسه تجاوزان ال يديه رافع وھو يفيض
 الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الجمرة رمى حتى يلبى سلم و عليه هللا صلى النبي زال ما الفضل
  مسلم رجال فمن العرزمي يمانسل أبي بن عبدالملك غير

  قال عباس بن الفضل عن على بن عمر بن محمد حدثني جريج بن أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1817
 يرعى وحمار لنا كليبة يديه وبين العصر قال أراه قال يصلي فقام لنا بادية في ونحن عباسا سلم و عليه هللا صلى النبي زار
  معضل فھو ضعيف إسناده  وبينھما بينه يحول شيء وبينھما ينهب ليس

 الفضل حدثني عباس بن عن يسار بن سليمان عن الزھري عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1818
 ال كبير شيخ وھو جالح في جل و عز هللا فريضة أدركته أبى ان هللا رسول يا  فقالت خثعم من امرأة أتت قال عباس بن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أبيك عن فحجي قال دابته على يثبت أن يستطيع

 بن الفضل يخبران كان عباس بن ان دينار بن عمرو أخبرني جريج بن ثنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1819
 دخله حين البيت في يصل لم سلم و عليه هللا صلى النبي وان البيت سلم و عليه هللا صلى النبي مع دخل انه  أخبره عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  البيت باب عند ركعتين ركع فنزل خرج لما ولكنه

 النبي أن عباس بن عن عطاء عن الملك عبد حدثني زائدة أبى بن يعنى زكريا بن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1820
 بن قال منى جاء حتى جمع من عباس بن الفضل وأردف جمعا جاء حتى عرفة من زيد بن أسامة أردف  سلم و عليه هللا صلى
 شرط على صحيح إسناده  الجمرة رمى حتى يلبى يزل لم سلم و عليه هللا صلى النبي ان عباس بن الفضل وأخبرني عباس
  مسلم

 معبد أبو أخبره انه الزبير أبو أخبرني جريج بن حدثنا قاال بكر وبن جريج بن ثنا روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1821
 عرفة عشية في  قال انه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عباس بن الفضل عن عباس بن هللا عبد عن عباس بن مولى
 الخذف بحصى يكمعل قال محسرا ھبط حين منى دخل إذا حتى ناقته كاف وھو السكينة عليكم دفعوا حين للناس جمع وغداة
  مسلم شرط على صحيح إسناده  اإلنسان يخذف كما بيده يشير سلم و عليه هللا صلى والنبي الجمرة به يرمى الذي

 عن عباس بن هللا عبد عن يسار بن سليمان حدثني شھاب بن قال جريج بن حدثنا روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1822
 على يستوي أن يستطيع ال كبير شيخ وھو الحج في هللا فريضة أدركته أبى ان هللا رسول اي  قالت خثعم من امرأة ان الفضل
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنه فحجي قال بعيره ظھر
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 عن إسحاق أبى عن إسرائيل ثنا قاال المعنى الزبيري يعنى أحمد وأبو المثنى بن حجين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1823
 هللا صلى النبي رديف كنت  قال عباس بن الفضل حدثني أحمد أبو قال عباس بن الفضل عن عباس بن عن جبير بن سعيد
 هللا رسول فتناول إليھا أنظر فجعلت الفضل قال حسناء له ابنة وردفه يسايره وأعرابي المزدلفة من أفاض حين سلم و عليه
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  العقبة جمرة رمى حتى يلبي يزل فلم عنھا يصرفني بوجھي سلم و عليه هللا صلى

 يحدث سمعته قال الجھني مسلمة عن عالثة بن ثنا قال خالد بن حماد ثنا قال أبى حدثني قال أحمد بن هللا عبد حدثنا - 1824
 يا فقلت نتهفاحتض شقة في فمال ظبي فبرح يوما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجت  قال عباس بن الفضل عن

  ضعيف إسناده  ردك أو أمضاك ما الطيرة إنما قال تطيرت هللا رسول

 هللا صلى النبي أن  عباس بن الفضل عن عباس بن عن عطاء عن جريج بن ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1825
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  العقبة جمرة رمى حتى لبى سلم و عليه

 رمضان في عقبة بن يعلى بنى  قال حيوة بن رجاء عن عون بن أنبأنا إسماعيل ثنا أبى حدثني قال هللا عبد ثناحد - 1826
 فحدثه مروان فأتى أفطر قال آخر يوم من وأجزئه اليوم ھذا أصوم أفال قال أفطر فقال فسأله ھريرة أبا فلقى جنب وھو فأصبح
 يصبح ثم احتالم غير من جنبا فينا يصبح كان قد فقالت فسألھا المؤمنين أم إلى الحرث بن الرحمن عبد بن بكر أبا فأرسل
 لم إني فقال فحدثه فلقيه قال به لتلق عليك أعزم فقال جار جار فقال ھريرة أبا بھا ألق فقال فحدثه مروان إلى فرجع صائما
 من يعلى حديث فقلت رجاء لقيت ذلك بعد كان فلما قال عباس بن الفضل أنبأنيه إنما سلم و عليه هللا صلى النبي من أسمعه
  الشواھد في حسن سند وھذا صحيح  حدثه إياي قال حدثكه

 عن عباس بن عن يوسف عن زيد بن على عن شعبة ثنا قاال وروح جعفر بن ھو محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1827
 يعنى روح قال الحج في روح قال الجمرة رمى حتى لبىي فكان النحر يوم سلم و عليه هللا صلى النبي رديف كان  انه الفضل

 بن علي لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  ماھك بن قال كالھما ماھك بن يوسف سمعت قال زيد بن على ثنا قال حديثه في
  جدعان بن زيد

 بن هللا عبد عن رباح ىأب بن عطاء عن شنظير بن كثير حدثنا سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1828
 إليھا أنظر فجعلت أبيھا خلف جارية وكانت النحر يوم سلم و عليه هللا صلى النبي ردف كان  انه عباس بن الفضل عن عباس
 يلبى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول منى إلى جمع من يزل فلم عنھا وجھي يصرف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل
  حسن إسناد وھذا صحيح  النحر ومي الجمرة رمى حتى

 رديف كان  انه حدثه الفضل ان الشعبي عن عزرة حدثني قتادة ثنا ھمام ثنا بھز ثنا أبى حدثني قال هللا عبد حدثنا -  1829
 نكا انه حدثه أسامة ان الشعبي وحدثني قال جمعا بلغ حتى غادية رجلھا راحلته ترفع فلم عرفه من سلم و عليه هللا صلى النبي
 ضعيف إسناده وھذا صحيح  الجمرة رمى حتى غادية رجلھا راحلته ترفع فلم جمع من سلم و عليه هللا صلى النبي رديف

 يمكن ال:  المراسيل في حاتم أبي ابن وقال.  منه يسمع ولم زيد بن أسامة وأدرك عباس بن الفضل يدرك لم الشعبي النقطاعه
  عباس بن الفضل الشعبي ركأد وال ھذا أسامة من سمع الشعبي يكون أن

 بن الفضل عن عباس بن عن دينار بن عمرو عن سلمة بن يعنى حماد ثنا كامل أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1830
 على صحيح إسناده  يسجد ولم يركع ولم واستغفره هللا ودعا وكبر فسبح الكعبة في قام سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس
  مسلم شرط

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن مجاھد عن خصيف عن شجاع بن مروان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1831
 يزل لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بأن فأخبره منى إلى جمع من الفضل وأردف جمع إلى عرفات من أسامة أردف سلم
  لغيره صحيح  العقبة جمرة رمى حتى يلبى
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 عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن الكريم عبد ثنا فرات حدثنا قال ھشام بن كثير أنبأنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1832
  صحيح إسناده  العقبة جمرة رمى حتى يلبي يزل فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رديف كان  انه عباس بن الفضل

 بن سعيد عن عمرو بن فضيل عن إسرائيل أبو ثنا هللا عبد بن محمد الزبيري دأحم أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1833
 يحج أن أراد من  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال صاحبه عن أحدھما أو عباس بن الفضل عن أو عباس بن عن جبير

  ضعيف إسناد وھذا حسن  الحاجة وتكون المريض ويمرض الضالة تضل قد فإنه فليتعجل

 عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن عمرو بن فضيل عن العبسي إسرائيل أبو ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1834
 وتضل المريض يمرض قد فإنه فليتعجل الحج أراد من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال اآلخر عن أحدھما أو الفضل
   حسن  الحاجة وتعرض الضالة

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن المطلب عبد بن باسالع بن تمام حديث

 بن جعفر حدثني قال الزراد علي أبى عن سفيان ثنا قال المنذر أبو عمر بن إسماعيل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1835
 على أشق ان لوال اكوااست قلحا تأتوني أراكم لي ما  فقال أتى أو سلم و عليه هللا صلى النبي أتوا قال أبيه عن عباس بن تمام
  ضعيف إسناده  الوضوء عليھم فرضت كما السواك عليھم لفرضت أمتي

 هللا صلى هللا رسول كان  قال الحرث بن هللا عبد عن زياد أبى بن يزيد عن جرير ثنا أبى حدثني قال هللا عبد حدثنا - 1836
 على فيقعون إليه فيستبقون قال وكذا كذا فله إلى سبق من وليق ثم العباس بني من وكثيرا هللا وعبيد هللا عبد يصف سلم و عليه
  ضعيف إسناده  ويلزمھم فيقبلھم وصدره ظھره

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن العباس بن هللا عبيد حديث

  قال عباسال بن هللا عبيد عن يسار بن سليمان عن إسحاق أبى بن يحيى أنبأنا ھشيم حدثني أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1837
 يسيرا إال كان فما إليھا يصل ال انه وتزعم زوجھا تشكو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى الرميصاء أو الغميصاء جاءت
 ذلك لك ليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال األول زوجھا إلى ترجع ان تريد ولكنھا كاذبة انھا فزعم زوجھا جاء حتى
 وھو النسائي له روى فقد العباس بن عبيدهللا غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  رهغي رجل عسيلتك يذوق حتى
  الصحابة صغار من

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن المطلب عبد بن العباس بن هللا عبد مسند

 مالك بن حمدان بن جعفر نب أحمد بكر أبو أنبأنا قال الواعظ المذھب بن محمد بن على بن الحسن على أبو أنبأنا - 1838
 األحول عاصم أنبأنا ھشيم ثنا كتابه من أبى حدثني حنبل بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو حدثنا عليه قراءة
 شرط على صحيح إسناده  قائم وھو زمزم من شرب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن الشعبي عن ومغيرة
  الشيخين

 و عليه هللا صلى للنبي قال رجال أن  عباس بن عن األصم بن يزيد عن أجلح أنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1839
  لغيره صحيح  وحده هللا شاء ما بل عدال وهللا أجعلتني سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال وشئت هللا شاء ما سلم

 رأسي سلم و عليه هللا صلى النبي مسح  عباس بن عن عكرمة عن خالد عن ھشيم حدثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1840
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بالحكمة لي ودعا
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 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن عكرمة عن زياد أبى بن يزيد حدثنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1841
 ولكنا الناس يخوضه ھذا إن فقالوا اسقوني فقال السقاية وأتى قال معه كان بمحجن الحجر واستلم بعيره على وھو بالبيت طاف
  صحيح  الناس منه يشرب مما اسقوني فيه لي حاجة ال فقال البيت من به نأتيك

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو أنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1842
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  كالمعاينة الخبر ليس  سلم

 بنت ميمونة خالتي عند ليلة بت  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو أنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1843
 فأخذ قال بصالته ألصلي يساره عن فقمت الليل من يصلي فقام ليلتھا في عندھا سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول الحرث
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يمينه عن جعلني حتى برأسي أو لي كانت بذؤابة

 يتبعھا زوجھا رأيت بريرة خيرت لما  قال عباس بن عن عكرمة عن خالد أنبأنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1844
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فيه ليكلم العباس مفكل لحيته على تسيل ودموعه المدينة سكك في
 يقال المغيرة آلل عبدا وكان نفسھا فاختارت فخيرھا قال شافع أنا إنما قال هللا رسول يا به تأمرني فقالت زوجك انه لبريرة سلم
  البخاري شرط على صحيح إسناده  مغيث له

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبى عن ھشيم ثنا أبى دثنيح هللا عبد حدثنا - 1845
  صحيح  عاملين كانوا بما أعلم هللا فقال المشركين ذراري عن سئل

 صلى النبي قبض  قال عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على أخبرنا ھشيم حدثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1846
  ضعيف إسناده  وستين خمس بن وھو سلم و عليه هللا

 النبي عنه نھى الذي الطعام  قال عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو أنبأنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1847
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مثله شيء كل وأحسب عباس بن قال يقبض حتى يباع ان سلم و عليه هللا صلى

 صلى هللا رسول خطب قال عباس بن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو أنبأنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1848
 شرط على صحيح إسناده  الخفين فليلبس النعلين يجد لم وإذا السراويل فليلبس إزارا المحرم يجد لم إذا  وقال سلم و عليه هللا

  الشيخين

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن مقسم عن زياد أبى بن يزيد أنا قال ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1849
  ضعيف إسناده  صائم محرم وھو احتجم سلم

 هللا صلى النبي مع كان رجال ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو أنبأنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1850
 وال ثوبيه في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فمات محرم وھو ناقته فوقصته سلم و عليه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه رأسه تخمروا وال بطيب تمسوه

 هللا رسول لي قال  قال عباس بن عن العالية أبى عن حصين بن زياد عن عون أنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1851
 ھؤالء بأمثال نعم قال يده في وضعھن فلما الخذف حصى من حصيات له فلقطت لي القط ھلم جمع غداة سلم و عليه هللا صلى
 شيخينال رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الدين في بالغلو قبلكم كان من ھلك فإنما الدين في والغلو وإياكم
  مسلم رجال فمن الحصين بن زياد غير

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن سيرين بن عن منصور عن ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1852
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  رجع حتى ركعتين ركعتين فصلى جل و عز هللا اال يخاف ال المدينة من سافر
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 هللا ورسول اآلية ھذه نزلت  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو أنبأنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد ناحدث - 1853
 صلى إذا سلم و عليه هللا صلى النبي وكان قال}  بھا تخافت وال بصالتك تجھر وال{  بمكة متوار سلم و عليه هللا صلى

 لنبيه جل و عز هللا فقال قال به جاء ومن أنزله من وسبوا القرآن سبوا ونالمشرك ذلك سمع فلما بالقرآن صوته رفع بأصحابه
 حتى القرآن تسمعھم فال أصحابك عن}  بھا تخافت وال{  القرآن فيسبوا المشركون فيسمع بقراءتك أي}  بصالتك تجھر وال{ 

   الشيخين شرط على صحيح إسناده}   سبيال ذلك بين وابتغ{  عنك يأخذوه

 عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن العالية أبى عن ھند أبى بن داود أنبأنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1854
 الثنية من ھابط وھو السالم عليه موسى إلى أنظر كأني فقال األزرق وادي ھذا قالوا ھذا واد أي فقال األزرق بوادي مر سلم و
 يونس إلى أنظر كأني قال ھرشاء ثنية قالوا ھذه ثنية أي فقال ھرشاء ثنية على أتى حتى بالتلبية جل و عز هللا إلى جؤار وله
 على صحيح إسناده  يلبي وھو ليف يعنى ھشيم قال خلبة ناقته خطام صوف من جبة عليه جعدة حمراء ناقة على متى بن

  مسلم شرط

 هللا رسول ان  عباس بن عن حسان أبى عن قتادة عن بةشع منھم أصحابنا أنبأنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1855
  مسلم شرط على صحيح إسناده  بنعلين وقلدھا عنھا الدم سلت ثم األيمن الجانب من بدنته أشعر سلم و عليه هللا صلى

 األسدي ةجثام بن الصعب ان  عباس بن عن مقسم عن زياد أبى بن يزيد أنبأنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1856
 إسناد وھذا لغيره صحيح  محرمون انا وقال فرده محرم وھو وحش حمار رجل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أھدى

  زياد أبي بن يزيد لضعف ضعيف

 عمن سئل سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عطاء عن منصور أنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1857
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حرج ال حرج ال يقول فجعل ذلك ونحو يذبح ان لقب حلق

 و عليه هللا صلى النبي عن عنھما هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن خالد أنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1858
  البخاري رطش على صحيح إسناده  حرج ال يقول فجعل شيء قبل شيئا نسكه من قدم عمن سئل  سلم

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن مقسم عن زياد أبى بن يزيد أنا ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1859
 الرابعة أو الثالثة في فقال وللمقصرين الرجل فقال للمحلقين اغفر اللھم فقال وللمقصرين رجل فقال للمحلقين أغفر اللھم  قال

  زياد أبي بن يزيد لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره يحصح  وللمقصرين

 من أفاض سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عطاء عن الملك عبد عن ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1860
 رجال ثقات رجاله صحيح  العقبة جمرة رمى حتى ولبى قال عباس بن الفضل وردفه جمع من وأفاض أسامة وردفه عرفات
  مسلم رجال فمن الملك عبد غير الشيخين

 ان فنذرت البحر ركبت امرأة ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبى عن ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1861
 عليه هللا صلى النبي إلى لھا قرابة فجاءت ماتت حتى تصم فلم جل و عز هللا فأنجاھا شھرا تصوم ان أنجاھا وتعالى تبارك هللا
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  صومي فقال له ذلك فذكرت سلم و

 بن مع كنا  قال سلمة بن موسى عن قتادة عن أيوب ثنا الطفاوي الرحمن عبد بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1862
 و عليه هللا صلى القاسم أبى سنة تلك قال كعتينر صلينا رحالنا إلى رجعنا وإذا أربعا صلينا معكم كنا إذا انا فقلت بمكة عباس
  حسن إسناده  سلم

  قال عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن سفيان ثنا يوسف بن يعنى إسحاق ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1863
  صحيح  غرضا الروح ذو يتخذ ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى
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 كسفت  قال عباس بن عن مقسم عن خصيف عن شريك عن يوسف بن يعنى إسحاق ثنا أبى يحدثن هللا عبد حدثنا -  1864
 ثم سجدتين وسجد ركع ثم فقرأ رأسه رفع ثم ركع ثم طويلة سورة فقرأ وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقام الشمس

  صحيح  ركعتين في سجدات وأربع ركعات أربع سجدتين سجد ثم وركع فقرأ قام

  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن األعمش عن سفيان ثنا إسحاق ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1865
 للذين أذن{  فنزلت ليھلكن راجعون إليه وأنا  انا نبيھم اخرجوا بكر أبو قال مكة من سلم و عليه هللا صلى النبي خرج لما

  القتال في نزلت آية أول ھي عباس بن قال قتال سيكون انه فعرف قال}  لقدير صرھمن على هللا وإن ظلموا بأنھم يقاتلون
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن عباد بن عباد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1866
 وليس شعيرتين يعقد حتى القيامة يوم عذب تحلم ومن بنافخ وليس فيھا خينف حتى القيامة يوم عذب صورة صور من  سلم
 رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  عذاب القيامة يوم أذنيه في صب منه به يفرون قوم حديث إلى استمع ومن عاقدا
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات

 عن كريب عن الغطفاني الجعد أبى بن سالم عن منصور بن الصمد عبد بن العزيز عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1867
 الشيطان وجنب الشيطان جنبني اللھم هللا بسم قال أھله أتى إذا أحدھم أن لو  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن
  الشيخين شرط على صحيح سنادهإ  أبدا الشيطان الولد ذلك يضر لم ولد ذلك في بينھما قدر فإن رزقتنا ما

 بن عن المنھال أبى عن كثير بن هللا عبد عن نجيح أبى بن ثنا إبراھيم بن إسماعيل حدثني أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1868
 الفق والثالثة عامين قال أو والعامين العام التمر في يسلفون والناس المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم  قال عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  معلوم ووزن معلوم كيل في فليسلف تمر في سلف من

 هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن سلمة بن موسى عن التياح أبو أنبأنا إسماعيل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1869
 فقال شيء منھا علينا أزحف ان أرأيت فقال إليه رجع ثم فانطلق بأمره فيھا فأمره رجل مع بدنة عشرة بثماني بعث سلم و عليه

 ولم أبى قال هللا عبد قال رفقتك أھل من أحد وال أنت منھا تأكل وال صفحتھا على اجعلھا ثم دمھا في نعلھا اصبغ ثم انحرھا
 موسى غير شيخينال رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الحديث ھذا اال التياح أبى من علية بن إسماعيل يسمع
  مسلم رجال فمن سلمة بن

 أتيت قال عنه نبئته أم جبير بن سعيد من أسمعته أدري ال قال أيوب ثنا إسماعيل ثنا قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1870
 فشربه بلبن الفضل أم إليه وبعثت بعرفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفطر  فقال رمانا يأكل وھو بعرفة عباس بن على
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  التلبية الحج زينة وإنما زينته فمحوا الحج أيام أعظم إلى عمدوا فالنا هللا لعن وقال

 عباس بن ذلك فبلغ اإلسالم عن ارتدوا ناسا حرق عليا ان عكرمة عن أيوب ثنا إسماعيل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1871
 صلى هللا رسول لقول قاتلھم وكنت هللا بعذاب تعذبوا ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وان ناربال ألحرقھم أكن لم فقال
 البخاري شرط على صحيح إسناده  عباس بن أم بن ويح فقال وجھه هللا كرم عليا ذلك فبلغ فاقتلوه دينه بدل من سلم و عليه هللا

  بخاريال رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله

  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن عكرمة عن أيوب أنا إسماعيل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1872
  البخاري شرط على صحيح إسناده  قيئه في يعود كالكلب ھبته في العائد السوء مثل لنا ليس

 جاء إذا{  نزلت لما  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن اءعط ثنا فضيل بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1873
  ضعيف إسناده  السنة تلك في مقبوض بأنه نفسي إلي نعيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال}  والفتح هللا نصر
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 بين يجمع هللا رسول كان  قال عباس بن عن عطاء عن زيد عن فضيل بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1874
  الشيخين شرط على صحيح إسناده صحيح  والعصر والظھر والعشاء المغرب السفر في الصالتين

 بن عن عكرمة عن عمرو أبى بن عمرو عن إسحاق بن محمد عن سلمة بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1875
 غير من ملعون هللا لغير ذبح من ملعون أمه سب من ملعون أباه سب من ملعون  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال عباس
  حسن إسناده  لوط قوم بعمل عمل من ملعون بھيمة على وقع من ملعون طريق عن أعمى كمه من ملعون األرض تخوم

 رد  قال عباس بن عن عكرمة عن حصين بن داود عن إسحاق بن عن سلمة بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1876
  حسن إسناده  شيئا يحدث ولم األول بالنكاح الربيع بن العاص أبى زوجھا على ابنته زينب سلم و عليه هللا لىص هللا رسول

 بالبيت معاوية مع طاف انه  عباس بن عن مجاھد عن خصيف حدثني شجاع بن مروان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1877
 يستلمھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يكن ولم الركنين ھذين تستلم مل عباس بن له فقال كلھا األركان يستلم معاوية فجعل
  صدقت معاوية فقال}  حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان لقد{  عباس بن فقال مھجورا البيت من شيء ليس معاوية فقال
  لغيره حسن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  سعبا بن عن عكرمة عن خصيف حدثني مروان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1878
  ضعيف إسناده  والخالتين العمتين وبين والخالة العمة بين يجمع ان نھى

 و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  إنما قال عباس بن عن عكرمة عن خصيف ثنا مروان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1879
  صحيح  بأسا به نرى فال والعلم السدي أما عباس بن قال قز من المصمت الثوب عن سلم

  عن عباس بن عن واحد غير حدثني خصيف قال قال الرقى سليمان بن يعنى معمر ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1880
  قبله ما مكرر ھو  فال العلم واما منه المصمت

 بن عن جبير بن سعيد عن ثابت أبى بن بيبح عن األعمش ثنا العامري على بن عثام ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1881
 شرط على صحيح إسناده  فيستاك ينصرف ثم ركعتين الليل من يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس

  البخاري

 عن نحسي بن على عن الزھري أنا معمر انا قال الرزاق وعبد معمر ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1882
 عظيم بنجم فرمى األنصار من الرزاق عبد قال أصحابه من نفر في جالسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن

 بھا يرمى أكان للزھري قلت عظيم يموت أو عظيم يولد نقول كنا قال الجاھلية في ھذا مثل كان إذا تقولون كنتم ما قال فاستنار
 ربنا ولكن لحياته وال أحد لموت بھا يرمى ال فإنه سلم و عليه هللا صلى النبي بعث حين غلظت ولكن نعم قال الجاھلية في

 يستخبر ثم الدنيا السماء ھذه التسبيح يبلغ حتى يلونھم الذين السماء أھل سبح ثم العرش حملة سبح أمرا قضى إذا اسمه تبارك
 كل أھل ويخبر فيخبرونھم ربكم قال ماذا العرش لحملة العرش حملة يلون الذين فيقول العرش حملة يلون الذين السماء أھل
 يقذفون ولكنھم حق فھو وجھه على به جاؤوا فما فيرمون السمع الجن ويخطف السماء ھذه إلى الخبر ينتھى حتى سماء سماء

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ويرمون الجن ويخطف الرزاق عبد قال أبى قال هللا عبد قال ويزيدون

 حدثني عباس بن عن حسين بن على عن الزھري عن األوزاعي ثنا مصعب بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1883
 ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع جلوسا كانوا أنھم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من األنصار من رجال
 يبلغ حتى يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم العرش حملة سبحه أمرا ربنا قضى ذاإ قال انه اال الحديث فذكر بنجم رمى إذ ليلة

 فيقولون الكبير العلي وھو الحق فيقولون ربكم قال ماذا العرش لحملة العرش حملة يلون الذين فيقولون الدنيا السماء التسبيح
 به فيقذفون الخبر فيستمعون الشياطين ويأتي قال االدني السماء الخبر يبلغ حتى بعضا بعضھم السماوات أھل فيخبر وكذا كذا
  صحيح  وينقصون ويقرفون فيه يزيدون ولكنھم حق فھو وجھه على به جاؤوا فما إليھم به ويرمون أوليائھم إلى
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 وعن عباس بن هللا عبد عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر عن األعلى عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1884
 يقول وھو عنه رفعناھا اغتم فلما وجھه على خميصة يلقى طفق سلم و عليه هللا صلى هللا برسول نزل لما  قاال انھما عائشة
 شرط على صحيح إسناده  صنعوا الذي مثل يحذرھم عائشة تقول مساجد أنبيائھم قبور اتخذوا والنصارى اليھود هللا لعن

  الشيخين

 جبريل ان عباس بن عن الحكم أبى عن كھيل بن سلمة عن شعبة ثنا الھيثم بن عمرو ثنا أبى نيحدث هللا عبد حدثنا - 1885
  مسلم شرط على صحيح إسناده  وعشرين تسعا الشھر تم  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى السالم عليه

 الظھر صليت  عباس البن قلت قال عكرمة عن قتادة عن سعيد عن عدى أبى بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1886
 القاسم أبى صالة تلك عباس بن فقال قال رأسه رفع وإذا سجد إذا يكبر تكبيرة وعشرين ثنتين فكبر أحمق شيخ خلف بالبطحاء
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح  السالم و الصالة عليه هللا صلى

 أبي عن سعيد عن عدى أبى بن وقال المعنى سعيد ثنا جعفر وبن سعيد عن عدى أبى بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1887
 ونسكت هللا نبي فيھن قرأ فيما فنقرأ وسكت صلوات في سلم و عليه هللا صلى النبي قرأ قال  عباس بن عن عكرمة عن يزيد
 وعبد جعفر بن لوقا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أيتھم وقال منھا فغضب نفسه في يقرأ كان فلعله له فقيل سكت فيما

  صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أنتھم الوھاب وعبد الرزاق

 عباس بن عن جبير بن نافع عن الفضل بن هللا عبد عن مالك عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1888
 صحيح إسناده  صماتھا وأذنھا نفسھا في تستأمر بكروال وليھا من بنفسھا أحق األيم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
  الشيخين شرط على

 كان عباس بن ان  حنطب بن هللا عبد بن المطلب حدثني األوزاعي ثنا مسلم بن الوليد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1889
 بن المطلب غير الشيخين رجال تثقا رجاله لغيره صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى ذاك ويسند مرة مرة يتوضأ
  األربعة له روى فقد حنطب بن عبدهللا

 سألت خثعم من امرأة ان  عباس بن عن يسار بن سليمان سمع الزھري عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1890
 أبى أدركت عباده على الحج في هللا فريضة ان فقالت ردفه عباس بن والفضل جمع غداة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نعم قال عنه أحج ان ترى فھل الرحل على يستمسك ان يستطيع ال كبيرا شيخا

 أتان على ونحن والفضل أنا جئت  عباس بن عن هللا عبد عن الزھري عن سفيان حدثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1891
 الصف في ودخلنا ترتع وتركناھا عنھا فنزلنا الصف بعض على فمررنا بعرفة بالناس يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  شيئا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي يقل فلم

 و عليه هللا ىصل النبي ان  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1892
 لسفيان قيل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فعل من باآلخر يؤخذ وإنما أفطر بالكديد كان إذا حتى فصام الفتح يوم خرج سلم
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الحديث في كذا عباس بن قول أو الزھري قول من باآلخر يؤخذ إنما قوله

 هللا صلى النبي سأل عبادة بن سعد ان  عباس بن عن هللا عبيد عن الزھري ثنا سفيان ناث أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1893
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنھا اقضه فقال تقضيه أن قبل توفيت أمه على كان نذر عن سلم و عليه

 هللا صلى النبي على أقسم بكر اأب ان  عباس بن عن هللا عبيد عن الزھري عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1894
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  تقسم ال سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال سلم و عليه
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 هللا صلى هللا رسول سمعت قال عباس بن عن وعلة بن عن أسلم بن زيد عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1895
 فمن وعلة ابن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  ھرط فقد دبغ اھاب أيما  يقول سلم و عليه
  مسلم رجال

 النبي ان عباس بن عن معبد أبى عن الزبير أبى عن سعد بن يعنى زياد عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1896
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الخذف حصى بمثل وعليكم محسر بطن عن ارفعوا  قال سلم و عليه هللا صلى

 به يبلغ عباس بن عن جبير بن نافع عن الفضل بن هللا عبد عن سعد بن زياد عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1897
 على صحيح إسناده  صماتھا وأذنھا نفسھا في أبوھا يستأمرھا والبكر وليھا من بنفسھا أحق الثيب  سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين طشر

 و عليه هللا صلى النبي كان  قال عباس بن عن كريب عن عقبة بن إبراھيم عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1898
 ففزعت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال أنتم فمن قال المسلمون قالوا القوم من فقال عليھم فسلم ركبا فلقى بالروحاء سلم
 شرط على صحيح إسناده  أجر ولك نعم قال حج لھذا ھل هللا رسول يا فقالت محفتھا من فأخرجته بيص بعضد فأخذت امرأة
  مسلم رجال فمن عقبة بن إبراھيم غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم

 إسناده  معناه  عباس بن مولى كريب عن عقبة بن إبراھيم عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1899
  مسلم شرط على صحيح

 عبد بن إبراھيم عن سمعته قال غيره عنه أحفظ لم سفيان قال سحيم بن سليمان ثنا سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1900
 خلف صفوف والناس الستارة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كشف  قال عباس بن عن أبيه عن عباس بن معبد بن هللا
 أقرأ ان نھيت انى اال قال ثم له ترى أو المسلم يراھا الصالحة الرؤيا اال النبوة مبشرات من يبق لم انه الناس أيھا فقال بكر أبى

 على صحيح إسناده  لكم يستجاب أن فقمن الدعاء في فاجتھدوا السجود واما الرب فيه فعظموا الركوع فأما ساجدا أو راكعا
  مسلم شرط

 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1901
  البخاري شرط على صحيح إسناده  جل و عز هللا بعذاب تعذبوا

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على أشھد  عباس بن عن عطاء عن أيوب عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1902
 تلقى المرأة فجعلت بالصدقة وأمرھن ووعظھن فذكرھن فأتاھن النساء يسمع لم انه فرأى خطب ثم العيد في الخطبة قبل لىص

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والشيء والخاتم الخرص

 من شرب سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن الشعبي عن عاصم عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1903
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أحسب كذا سفيان قال قائما زمزم من دلو

 و عليه هللا صلى النبي شرب  عباس بن عن حرملة بن عمرو عن جدعان بن عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1904
 خالدا بھا آثرت شئت وان لك الشربة سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال شماله عن الوليد بن وخالد يمينه عن عباس وبن سلم
  ضعيف إسناد وھذا حسن  أحدا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على أوثر ما قال

  يعني هللا شاء إن مليكة أبى بن عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن معمر عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1905
 اال األحبة تلقى ان وبين بينك ما قال له أذنت فلما يزكيني أن أخاف قالت أخيھا بنو بھا يزل فلم عائشة على عباس بن استأذن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يحب يكن ولم إليه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أزواج أحب كنت الجسد الروح يفارق ان
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 أناء عذرك فيه يتلى اال المسلمين مساجد من مسجد فليس القرآن من آيات فيك فنزلت األبواء ليلة قالدتك وسقطت طيبا اال
  مسلم شرط على قوي إسناده  لوددت هللا فو عباس بن يا تزكيتك من دعني فقالت النھار وآناء الليل

 ينالمؤمن أم سميت إنما  لھا قال انه عباس بن عن رجل عن ليث عن سفيان ثنا أبى حدثني أحمد بن هللا عبد حدثنا -  1906
  ضعيف إسناده  تولدي أن قبل السمك وإنه لتسعدي

 و عليه هللا صلى النبي ان  هللا شاء ان عباس بن عن عكرمة عن الكريم عبد عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1907
  البخاري شرط على صحيح إسناده  فيه ينفخ أو اإلناء في يتنفس أن عن نھى سلم

 و عليه هللا صلى النبي به يبلغ عباس بن عن كريب عن سالم عن منصور عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1908
  الشيطان ضره ما ولد بينھما فقضى رزقتنا ما الشيطان وجنب الشيطان جنبني اللھم هللا بسم قال أھله أتى إذا أحدھم ان لو  سلم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 بن فقال عباس بن على معقل بن وشداد أنا دخلت قال رفيع بن العزيز عبد ثنا سفيان ثنا أبى دثنيح هللا عبد حدثنا - 1909
 وكان قال ذلك مثل فقال على بن محمد على ودخلنا اللوحين ھذين بين ما اال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ترك ما  عباس
 ...  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الوحي يقول المختار

 فكان"  ومبير كذاب ثقيف في يكون) : "  سلم و عليه هللا صلى(  هللا رسول قول مسلم عند ثبت.  الثقفي ھو والمختار* 
  هللا قبحھما الحجاج ھو المبير وكان الغيب يعلم وأنه يأتيه الوحي أن وادعى ھذا المختار ھو الكذاب

 كان  عباس بن قال يقول جبير بن سعيد سمعت عائشة أبى بن موسى وقال قال سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1910
 جمعه علينا إن به لتعجل لسانك به تحرك ال{  جل و عز هللا قال يحفظه أن يريد قرآن سلم و عليه هللا صلى النبي على نزل إذا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده}   قرآنه فاتبع قرأناه فإذا وقرآنه

 الفجر ركعتي صلى لما قال انه عباس بن عن كريب أخبرني قال عمرو عن سفيان ثنا أبى دثنيح هللا عبد حدثنا - 1911
 على صحيح إسناده  قلبي ينام وال عيناي تنام  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان لعمرو نقول فكنا نفخ حتى اضطجع
  الشيخين شرط

 هللا صلى النبي فقام ميمونة خالتي عند بت  عباس بن عن كريب نع عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1912
 ثم يمينه عن فجعله فحوله فصلى فقام جاء ثم صنع كما عباس بن فصنع فقام خفيفا وضوءا فتوضأ قال الليل من سلم و عليه
 على صحيح إسناده  ضأيتو ولم الصالة إلى قام ثم المؤذن فاتاه نفخ حتى اضطجع ثم سلم و عليه هللا صلى النبي مع صلى
  الشيخين شرط

 سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت عباس بن عن جبير بن سعيد عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1913
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  غرال مشاة عراة حفاة هللا مالقو انكم  يقول وھو يخطب

 هللا صلى هللا رسول مع كنا  يقول عباس بن عن جبير بن سعيد عن عمرو عن سفيان اثن أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1914
 في وادفنوه وسدر بماء غسلوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال محرم وھو فمات فوقص بعيره عن رجل فخر سلم و عليه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ھلي مرة وقال مھال القيامة يوم يبعثه جل و عز هللا فإن رأسه تخمروا وال ثوبيه

  طيبا تقربوه وال  عباس بن عن جبير بن سعيد عن حرة أبي بن إبراھيم عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1915
  صحيح إسناده
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 التي رؤياال جعلنا وما{  جل و عز قوله في  عباس بن عن عكرمة عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1916
  البخاري شرط على صحيح إسناده  به أسرى ليلة سلم و عليه هللا صلى النبي رآھا عين رؤيا ھي قال}  للناس فتنة إال أريناك

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن زيد بن جابر عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1917
 فليلبس إزارا يجد لم ومن خفين فليلبس نعلين يجد لم من  يقول يخطب سلم و عليه هللا صلى يالنب سمعت مرة وقال سلم

   الشيخين شرط على صحيح إسناده  سراويل

 هللا رسول مع صليت  يقول عباس بن سمع انه زيد بن جابر أخبرني عمرو قال سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1918
 المغرب وأخر العصر وعجل الظھر أخر أظنه الشعثاء أبا يا له قلت قال جميعا وسبعا جميعا ياثمان سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذلك أظن وأنا قال العشاء وعجل

  سعبا بن أخبرني قال ميمونة يقولون قلت قال ھي من الشعثاء أبو قال عمرو قال سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1919
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  محرم وھو ميمونة نكح سلم و عليه هللا صلى النبي أن

 ليلة سلم و عليه هللا صلى النبي قدم ممن أنا  عباس بن عن عطاء عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1920
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أھله ضعفة دمق سلم و عليه هللا صلى النبي ان مرة وقال أھله ضعفة في المزدلفة

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رمل إنما  عباس بن عن عطاء عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1921
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قوته المشركين ليرى الكعبة حول

 ان  عباس بن عن طاوس أخبرني مرة وقال طاوس عن فحفظنا أوال عمرو لقا سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1922
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  محرم وھو احتجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 وھو احتجم سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن وطاوس عطاء عن عمرو وقال سفيان حدثناه وقد أبى قال -  1923
  الشيخين شرط على صحيح هإسناد  محرم

 يمسح فال أحدكم أكل إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان عباس بن عن عطاء عن عمرو عن سفيان وقال أبى قال - 1924
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يلعقھا أو يلعقھا حتى يده

 منزل ھو إنما بشيء المحصب ليس  قال سعبا بن عن عطاء عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1925
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نزله

 صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عطاء عن جريج وبن عطاء عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1926
 أشق أن لوال فقال فخرج والولدان النساء نام هللا رسول يا عمر فقال هللا شاء ما الليل من ذھب حتى آخرھا سلم و عليه هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الساعة ھذه يصلوھا ان ألمرتھم أمتي على

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر  قال عباس بن عن طاوس عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1927
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وثيابه شعره يكف ان ونھى سبع على يسجد ان

 هللا رسول عنه نھى الذي أما  قال عباس بن سمعت قال طاوس عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1928
 على صحيح هإسناد  مثله اال شيء كل أحسب وال برأيه عباس بن وقال فالطعام يقبض حتى يباع ان سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط
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 بن عن عكرمة عن أبان بن الحكم ثنا قال الجمحي أمية بن صفوان بن عثمان بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1929
  لغيره صحيح  وثمانيا سبعا مسافر غير مقيما المدينة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال عباس

 هللا صلى هللا رسول عھد على مات رجل  عباس بن عن عوسجة عن عمرو عن سفيان ثنا أبى ثنيحد هللا عبد حدثنا - 1930
  ضعيف إسناده  ميراثه فأعطاه أعتقه ھو عبدا اال وارثا يترك ولم سلم و عليه

 قال وقد الشھر يتقدم ممن عجبت عباس بن عن حنين بن محمد عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1931
  لغيره صحيح  لرؤيته صوموا قال أو تروه حتى تصوموا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا صلى النبي عند كنا  يقول عباس بن سمع الحويرث بن سعيد عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1932
 إسناده  فأتوضأ أصل لم قال توضأ أال هللا رسول يا فقيل لطعامبا فأتى مرة وقال بالطعام فدعا خرج ثم الغائط فأتى سلم و عليه

  مسلم شرط على صحيح

 رسول صالة انقضاء أعرف كنت ما  قال عباس بن عن معبد أبى عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1933
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  به حدثتك ما ال قال حدثتني له قلت عمرو قال بالتكبير اال سلم و عليه هللا صلى هللا

  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن معبد أبى عن عمرو عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1934
 في اكتتبت وإني الحج إلى خرجت امرأتي ان فقال رجل وجاء محرم ذو ومعھا اال امرأة تسافر وال بامرأة رجل يخلون ال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  امرأتك مع فاحجج انطلق قال وكذا كذا غزوة

 بن قال يقول جبير بن سعيد سمع نجيح أبى بن خال مسلم أبى بن سليمان عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1935
 قال الخميس يوم وما العباس أبا يا قلنا الحصى دموعه مرة وقال دمعه بل حتى بكى ثم الخميس يوم وما الخميس يوم  عباس
 تنازع نبي عند ينبغي وال فتنازعوا أبدا بعده تضلوا ال كتابا لكم اكتب ائتوني فقال وجعه سلم و عليه هللا صلى هللا برسول اشتد
 وأمر إليه عونيتد مما خير فيه أنا فالذي دعوني فقال عليه يعيدون فذھبوا استفھموه ھذا يعنى سفيان قال اھجر شأنه ما فقالوا
 وسكت أجيزھم كنت ما بنحو الوفد وأجيزوا العرب جزيرة من المشركين اخرجوا قال بثالث أوصى مرة سفيان وقال بثالث
 صحيح إسناده  نسيھا أو تركھا يكون ان واما مرة سفيان وقال نسيھا أو مرة وقال عمدا عنھا اسكت أدري فال الثالثة عن سعيد
  الشيخين شرط على

 فقال وجه كل في ينصرفون الناس كان عباس بن عن طاوس عن سليمان عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1936
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالبيت عھده آخر يكون حتى أحد ينفر ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 النبي قدم  عباس بن عن المنھال أبى عن كثير بن هللا عبد عن نجيح أبى بن عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1937
 إلى معلوم ووزن معلوم كيل في فليسلف سلف من فقال والثالث السنتين التمر في يسلفون وھم المدينة سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  معلوم أجل

 ما  يقول عباس بن سمعت قال سنة سبعين منذ يزيد أبى بن هللا عبيد نيأخبر قال سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1938
 ھذا اال أخرى مرة سفيان وقال عاشوراء يوم غير األيام على فضله يتحرى يوما صام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علمت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  رمضان شھر الشھر وھذا عاشوراء يعنى اليوم

 سلم و عليه هللا صلى النبي قدم ممن انا  يقول عباس بن سمع انه هللا عبيد أخبرني سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد احدثن - 1939
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أھله ضعفة في المزدلفة ليلة

 ان سلم و عليه هللا ىصل النبي أمر  عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن سفيان حدثنا قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1940
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثوبا أو شعرا يكف ان ونھى سبع على يسجد
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 وعمل وآمن تاب ثم مؤمنا قتل رجل عن عباس بن سئل  سالم عن عمار عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1941
 رب يا يقول بالقاتل متعلقا المقتول يجيء يقول سلم و عليه هللا صلى نبيكم سمعت الھدى له وأنى ويحك قال اھتدى ثم صالحا
 له وإني ويحك قال أنزلھا إذ بعد نسخھا وما سلم و عليه هللا صلى نبيكم على جل و عز هللا أنزلھا لقد وهللا قتلني فيم ھذا سل

  مسلم شرط على صحيح إسناده  الھدى

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن مقسم بن عن يزيد اأخبرن قال إدريس بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1942
  ضعيف إسناده  ثوبان الحلة نجرانية وحلة فيه مات الذي قميصه في أثواب ثالثة في كفن سلم

 صلى هللا رسول احتجم  قال عباس بن عن مقسم عن زياد أبى بن يزيد أنبأنا إدريس بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  1943
  ضعيف إسناده  محرم صائم وھو والمدينة مكة بين سلم و عليه هللا

 عباس بن عن عكرمة عن كثير أبى بن يحيى عن ھشام أنا إبراھيم بن يعنى إسماعيل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 1944
 إسناده  العبد دية منه رق ما وبقدر الحر دية أدى ما بقدر منه يعتق المكاتب في  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  البخاري شرط على صحيح

  يقول عباس بن سمعت قال ھشام بني مولى عمار حدثني الحذاء خالد عن إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1945
 غير نالشيخي رجال ثقات رجاله مسلم شرط على إسناده  سنة وستين خمس بن وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفى
 التاريخ في البخاري قال مسلم به احتج وإن ھاشم بني مولى عمار أبي بن عمار و... .  مسلم رجال فمن عمار أبي بن عمار

 ابن عن الثقات روايته في خالف وقد:  قلنا.  عمار في يتكلم شعبة وكان عليه يتابع ال:  الحديث ھذا له أورد أن بعد الصغير
  سيأتي كما وستين ثالث ابن توفي حين)  سلم و ليهع هللا صلى(  كان أنه عباس

 قوله وفي الموت المؤمن يلقاھا شدة آخر  قال عباس بن عن أبيه عن قابوس عن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1946
 قال العلم ذھاب ما تدرون ھل وقال الليل جوف قال}  الليل آناء{  قوله وفي الزيت كدردي قال}  كالمھل السماء تكون يوم{ 
  ضعيف إسناده  األرض من العلماء ذھاب ھو

 ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن قابوس عن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1947
  ضعيف إسناده  الخرب كالبيت القرآن من شيء جوفه في ليس الذي الرجل

 ثم بمكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  عباس بن عن أبيه عن قابوس عن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1948
}   نصيرا سلطانا لدنك من لي واجعل صدق مخرج وأخرجني صدق مدخل أدخلني رب وقل{  عليه وأنزل بالھجرة أمر

  ضعيف إسناده

 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن قابوس عن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1949
  ضعيف إسناده  جزية مسلم علي وليس أرض في قبلتان تصلح

 بن عن جبير بن سعيد عن النعمان بن المغيرة حدثني قال سفيان عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1950
 كما{  قرأ ثم السالم عليه إبراھيم يكسي من فأول غرال عراة حفاة الناس يحشر  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده}   نعيده خلق أول بدأنا

 صلى النبي ان  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري ثنا األوزاعي عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1951
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  دسما له ان وقال فمضمض البن شرب سلم و عليه هللا

 صلى للنبي ذكر  قال عباس بن عن زيد بن جابر سمعت قال قتادة ثنا شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1952
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الرضاعة من أخي ابنة انھا فقال حمزة ابنة سلم و عليه هللا
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 هللا رسول جمع  قال عباس بن عن زيد بن جابر سمعت قال قتادة ثنا شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1953
 إلى أراد وما عباس البن قيل مطر وال خوف غير في بالمدينة والعشاء والمغرب والعصر الظھر بين سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين رجال ثقات الهرج صحيح إسناده  أمته يحرج ال ان أراد قال ذلك

 و عليه هللا صلى النبي أتي  قال عباس بن عن ظبيان أبي عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1954
 عليه هللا صلى هللا رسول له فقال الناس أطب من فإني كتفيك بين الذي الخاتم أرني هللا رسول يا فقال عامر بني من رجل سلم
 هللا رسول له فقال يديه بين قام حتي ينقز فجاء فدعاه قال العذق ذلك ادع فقال نخله الي فنظر قال بلي قال آيه أريك أال سلم و

 على صحيح إسناده  أسحر رجال كاليوم رأيت ما عامر بني آل يا العامري فقال مكانه الي فرجع ارجع سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط

 قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن مالك بن مسعود عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1955
 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  بالدبور أھلكت عادا وان بالصبا نصرت اني سلم و عليه هللا صلى  هللا رسول
  مسلم رجال فمن مالك بن مسعود غير الشيخين رجال

 قوله في  عباس بن عن العالية أبي عن الحصين بن زياد عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1956
  مسلم شرط على صحيح إسناده  مرتين بقلبه جل و عز ربه محمد رأي قال}  رأي ما الفؤاد كذب ما{  جل و عز

  هللا رسول قال قال عباس بن عن حدير بن عن ألشجعيا مالك أبي عن معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1957
  ضعيف إسناده  الجنة بھا هللا أدخله الذكر يعني عليھا ولده يؤثر ولم يھنھا ولم يئدھا فلم ابنة له ولدت من سلم و عليه هللا صلى

 هللا صلى هللا رسول سافر  قال عباس بن عن عكرمة عن األحول عاصم ثنا معاوية أبو ثنا أبي ثنا هللا عبد حدثنا - 1958
 ركعتين ركعتين صلينا عشرة تسع فأقمنا سافرنا إذا فنحن عباس بن قال ركعتين ركعتين يصلي عشرة تسع فأقام سلم و عليه
 رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  أربعا صلينا ذلك من أكثر أقمنا فإذا

  البخاري

 هللا صلى هللا رسول أعتق  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن حجاج ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1959
  لغيره حسن  المشركين عبيد من إليه خرج من الطائف يوم سلم و عليه

 و عليه هللا صلى هللا رسول ىنھ  قال عباس بن عن عكرمة عن الشيباني ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1960
  البخاري شرط على صحيح إسناده  الفصيل بيع يكره عكرمة وكان والمزابنة المحاقلة عن سلم

  أخضر الزرع من اقتطع أي اقتصل ما ھو والقصيل* 

 رسول ان  اسعب بن عن جبير بن سعيد عن الشيباني يعنى إسحاق أبو ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1961
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  والتمر الزبيب يخلطوا ان ينھاھم جرش أھل إلى كتب سلم و عليه هللا صلى هللا

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن الشعبي عن الشيباني ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1962
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  دفن ما دبع قبر صاحب على صلى

 عليه هللا صلى للنبي ينقع كان  قال عباس بن عن عمر أبي عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1963
 مسلم شرط لىع صحيح إسناده  يھراق أو فيسقي به يؤمر ثم الثالثة مساء الي الغد وبعد والغد اليوم فيشربه قال الزبيب سلم و

  مسلم رجال فمن عمر أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله
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 هللا صلى هللا رسول سمع  قال عباس بن عن األصم بن يزيد عن أجلح ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1964
  لغيره صحيح  وحده هللا شاء ما بل فقال وشئت هللا شاء ما يقول رجال سلم و عليه

 هللا رسول ان  عباس بن عن الجزار بن يحيى عن الحكم عن الحجاج ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1965
  لغيره حسن  شيء يديه بين ليس فضاء في صلي سلم و عليه هللا صلى

 هللا صلى هللا رسول بعث  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1966
 عليه هللا صلى النبي مع فأصلي أتخلف وقال أصحابه فقدم قال الجمعة يوم ذلك فوافق سرية في رواحة بن هللا عبد سلم و عليه
 معك أصلي ان أردت فقال قال أصحابك مع تغدو ان منعك ما قال سلم و عليه هللا صلى رآه فلما قال ألحقھم ثم الجمعة سلم و

  ضعيف إسناده  غدوتھم أدركت ما األرض في ما أنفقت لو{  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال ألحقھم ثم الجمعة

 عباس بن الي الحروري نجدة كتب  قال عباس بن عن عطاء عن الحجاج ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1967
 يحضرن أو بھن يخرج كان ھل النساء وعن اليتم عنه ينقطع متى الصبي وعن ھو لمن الخمس وعن الصبيان قتل عن يسأله
 المؤمن من الكافر تعرف الخضر كنت فإن الصبيان أما عباس بن إليه فكتب قال نصيب المغنم في له ھل العبد وعن القتال
 معه يخرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان فقد النساء وأما لنا ليس انه قومنا فزعم لنا انه نقول فكنا الخمس واما فاقتلھم
 له فليس العبد واما احتلم إذا اليتم عنه فينقطع الصبي وأما القتال يحضرن وال الجرحى على ويقمن المرضي فيداوين بالنساء

  صحيح  لھم يرضخ كان قد ولكنھم نصيب المغنم من

 قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين سلمم عن األعمش حدثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1968
 قال العشر أيام يعني األيام ھذه من جل و عز هللا الي أحب فيھا الصالح العمل أيام من ما سلم و عليه هللا صلى  هللا رسول
  بشيء ذلك من يرجع لم ثم وماله بنفسه خرج رجال اال هللا سبيل في الجھاد وال قال هللا سبيل في الجھاد وال هللا رسول يا قالوا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 بن عن فيه ليس مجاھد عن األعمش وحدثنا قال صالح أبي عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1969
  ماقبله نظروا مرسل لكنه ثقات رجاله  فيھا العمل أيام من ما يعني مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس

 أتت  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1970
 كان لو أرأيت فقال قال عنھا أفأقضي شھر صوم وعليھا ماتت أمي ان هللا رسول يا فقالت امرأة سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أحق جل و عز هللا فدين قال بلي قالت ينهتقض كنت أما دين أمك علي

 بن مولى عمير بن هللا عبد عن عباس بن القاسم عن ذئب أبي بن ثنا معاوية أبو حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1971
  قوي إسناده  التاسع اليوم منألصو قابل الي بقيت لئن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عباس

 و عليه هللا صلى هللا رسول رمل  قال عباس بن عن عطاء عن جريج بن ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1972
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والخلفاء وعثمان وعمر بكر وأبو كلھا عمره وفي حجته في سلم

 قال قال عباس بن عن صفوان أبو مھران عن الفقيمي عمرو بن الحسن ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1973
  ضعيف إسناد وھذا حسن  فليتعجل الحج أراد من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن سمعت لقا الجمال صفوان عن عمرو بن الحسن ثنا المحاربي يعني محمد بن الرحمن عبد ثنا أبي هللا عبد حدثنا -  1974
  قبله ما مكرر ھو  فليتعجل الحج أراد من سلم و عليه هللا صلى  هللا رسول قال يقول عباس
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 ان  عباس بن عن طاوس عن ثابت أبي بن حبيب عن الثوري سفيان أنبأنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1975
 فقد شذوذ وفيه... . .  ضعيف إسناده  سجدات وأربع ركعات ثماني الشمس كسوف عند صلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  سجدات وأربع ركعات أربع أنھا عباس ابن عن واحد غير روى

 كان عمر ان عكرمة عن يحدث كثير أبي بن يحيى إلى كتب قال ھشام أنبأنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1976
 يقول كان عباس بن ان  جبير بن سعيد عن حكيم بن يعلي عن يحدث يحيى إلى بوكت ھشام قال يكفرھا يمين الحرام في يقول
 ألن انقطاع فيه عمر عن عكرمة حديث}   حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان لقد{  عباس بن فقال يكفرھا يمين الحرام في

  لبخاريا شرط على صحيح عباس ابن عن جبير بن سعيد عن حكيم بن يعلى وحديث عمر يدرك لم عكرمة

 عباس بن سمع عباس بن هللا عبيد بن هللا عبد ثنا جھضم أبو سالم بن موسى ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1977
 ان أمرنا ثالثا ليس بشيء الناس دون اختصنا وما به أرسل ما وهللا بلغ مأمورا عبدا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال
 بن هللا عبد أن فقلت حسن بن هللا عبد فلقيت موسى قال فرس علي حمارا ننزي ال وان الصدقة نأكل ال وان الوضوء نسبغ
 رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  فيھم تكثر ان فأحب قليلة ھاشم بني في كانت الخيل ان فقال وكذا كذا حدثني هللا عبيد

  السنن أصحاب له روى فقد سالم بن موسى غير الشيخين

 أنا دخلت  قال عباس بن عن حرملة أبي بن عمر حدثني قال زيد بن علي أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1978
 حفيد أم لنا أھدتھا ھدية من نطعمكم أال فقالت الحرث بنت ميمونة على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع الوليد بن وخالد
 لبن من أسقيكم اال قالت أجل قال تقذره كأنك خالد له فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فتبرق مشويين بضبين فجيء قال

 لي فقال شماله عن وخالد يمينه عن وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فشرب لبن من بإناء فجيء قال بلى فقال لنا أھدته
 فيه لنا بارك اللھم فليقل طعاما هللا أطعمه من فقال أحدا علي بسؤرك ألوثر كنت ما فقلت خالدا بھا آثرت شئت وان لك الشربة
  اللبن غير والشراب الطعام مكان يجزئ شيء ليس فإنه منه وزدنا فيه لنا بارك اللھم فليقل لبنا هللا سقاه ومن منه خيرا وأطعمنا
  ضعيف إسناد وھذا حسن

 أم عن عباس بن عن حرملة أبي بن عمر عن زيد بن علي أنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1979
  حسن  فذكره بضبين ميمونة أختھا الي أھدت  حفيد

 عن يحدث مجاھدا سمعت وكيع قال ومجاھد األعمش ثنا قاال المعني ووكيع معاوية أبو ثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1980
 ال فكان أحدھما أما كبير في يعذبان وما ليعذبان انھما فقال رينبقب سلم و عليه هللا صلى النبي مر  قال عباس بن عن طاوس
 واحدة قبر كل في فغرز بنصفين فشقھا جريدة أخذ ثم بالنميمة يمشي فكان اآلخر وأما بوله من وكيع قال البول من يستنزه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  تيبسا وكيع قال ييبسا لم ما عنھما يخفف ان لعلھما قال ھذا صنعت لم هللا رسول يا فقالوا

 هللا صلى هللا رسول مر  قال عباس بن عن مجاھد عن منصور عن شيبان ثنا حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1981
 إسناده  ييبسا لم ما أو ييبسا حتي وقال فذكره قبرھما في يعذبان إنسانين صوت فسمع المدينة حيطان من بحائط سلم و عليه

  الشيخين شرط على صحيح

 لعن  قال عباس بن عن عكرمة عن كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي ھشام أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1982
 هللا رسول فاخرج بيوتكم من أخرجوھم وقال النساء من والمترجالت الرجال من المخنثين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فالنا عمر وأخرج الناف سلم و عليه هللا صلى

 و عليه هللا صلى هللا رسول علي أشھد  قال عباس بن عن عطاء عن أيوب أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1983
 يتصدقن أن ھنوأمر فوعظھن ثوبه ناشرا بالل ومعه فأتاھن النساء يسمع لم أنه فيرى خطب ثم الخطبة قبل صلى أنه سلم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والقالدة التؤمة يريد كأنه حلقه وإلي أذنه الي أيوب وأشار تلقي المرأة فجعلت
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 قال قال عباس بن عن عكرمة عن كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي ھشام ثنا إسماعيل ثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1984
 على صحيح إسناده  العبد دية منه رق ما وبقدر الحر دية أدي ما بقدر منه يعتق المكاتب في لمس و عليه هللا صلى  هللا رسول
  البخاري شرط

 عباس بن سمعت قال عكرمة عن حرب بن سماك عن صغيرة أبي بن حاتم أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1985
 وال ثالثين العدة فكملوا سحاب وبينه بينكم حال فإن لرؤيته وأفطروا يتهلرؤ صوموا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول

  صحيح  شعبان عدة يعنى حاتم قال استقباال الشھر تستقبلوا

 هللا صلى هللا رسول أفاض  قال عباس بن عن عطاء ثنا الملك عبد عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1986
 جمعا أتى حتى ھينته على فسار رأسه يجاوزان ال يديه رافع وھو الناقة به فجالت زيد بن أسامة فهورد عرفة من سلم و عليه
  مسلم شرط على صحيح إسناده  العقبة جمرة رمى حتى يلبي زال فما عباس بن الفضل وردفه الغد أفاض ثم

 صلى هللا رسول قال يقول عباس بن عتسم قال أبي حدثني شھاب بن حبيب عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1987
 ويجتنب جل و عز هللا سبيل في يجاھد فرسه برأس آخذ رجل مثل الناس في ما  بتبوك الناس خطب يوم سلم و عليه هللا

  صحيح إسناده  حقه ويعطي ضيفه يقري نعمة في باد آخر ومثل الناس شرور

 صلى النبي ان  عباس بن عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد ثنيحد مالك عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1988
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يتوضأ ولم صلي ثم كتفا أكل سلم و عليه هللا

 عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عباس بن عن عكرمة عن قتادة ثني ھشام عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1989
  البخاري شرط على صحيح إسناده  السقاء في من الشرب وعن المجثمة وعن الجاللة ةشا لبن عن سلم و

 له فقال عباس بن مع كنت  قال طاوس عن مسلم بن الحسن حدثني جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1990
 فالنة فاسأل ال أما قال بذلك تفت فال قال نعم قال بالبيت عھدھا آخر يكون ان قبل تصدر ان الحائض تفتي أنت ثابت بن زيد

 إسناده  صدقت قد اال أراك ما فقال يضحك عباس بن الي زيد فرجع بذلك سلم و عليه هللا صلى النبي أمرھا ھل األنصارية
  الشيخين شرط على صحيح

 هللا رسول قال قال سعبا بن عن طاوس عن مجاھد عن منصور عن سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1991
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فانفروا استنفرتم وإذا ونية جھاد ولكن الفتح بعد ھجرة ال  سلم و عليه هللا صلى

 قال عباس بن عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن سليم بن صفوان ثنا سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1992
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الخط قال علم من أثرة أو  سلم و عليه هللا صلى النبي عن إال أعلمه ال سفيان

 ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن مخول حدثني شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1993
 وإذا الجمعة بسورة الجمعة وفي أتي وھل تنزيل ألم الجمعة يوم الصبح صالة في يقرأ كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  المنافقون جاءك

 عباس بن سمعت قال الخوار أبي بن عطاء بن عمر أخبرني قال جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1994
  مسلم شرط على صحيح إسناده  يتوضأ ولم صلى ثم النار غيرت مما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أكل  يقول

 و عليه هللا صلى هللا رسول مع سرنا  قال عباس بن عن محمد عن عون بن ثنا يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  1995
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  جل و عز هللا إال يخاف ال ركعتين فصلي والمدينة مكة بين سلم
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 الصالة تدرك لم إذا  عباس البن قلت قال سلمة بن موسى عن قتادة ثنا ھشام عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1996
  مسلم شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى القاسم أبي سنة تلك ركعتين قال بالبطحاء تصلى كم المسجد في

 بن هللا عبد حدثني مرة بن عمرو سمعت قال شعبة الي نسفيا على أماله قال يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1997
 رب يدعو كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن صالح أبي أخو الحنفي قيس بن طليق حدثني المعلم الحرث
 غيب من علي وانصرني الي الھدي ويسر واھدني علي تمكر وال لي وامكر علي تنصر وال وانصرني علي تعن وال اعني
 وأجب حوبتي واغسل دعوتي تقبل رب منيبا أواھا لك مخبتا إليك مطواعا لك رھابا لك ذكارا لك شكارا لك اجعلني رب علي

 طليق غير الصحيح رجال ثقات كلھم رجاله صحيح إسناده  قلبي سخيمة واسلل لساني وسدد قلبي واھد حجتي وثبت دعوتي
  قيس بن

  قال عنه هللا رضي عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو حدثنا شعبة عن يحيى دثناح أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 1998
 المدينة قدم منذ تاما شھرا صام وما يصوم ال نقول حتي ويفطر يفطر ال نقول حتي يصوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  رمضان اال

 صلى النبي عن عنه هللا رضي عباس بن عن عكرمة عن قتادة حدثنا شعبة عن يحيى ثنا أبي يحدثن هللا عبد حدثنا -  1999
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  واإلبھام الخنصر سواء وھذه ھذه  قال سلم و عليه هللا

  البخاري رجال فمن عكرمة

 بن عن ماھك بن يوسف عن هللا عبد بن الوليد حدثنا قال األخنس بن هللا عبيد عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2000
 ما السحر من شعبة بھا اقتبس اال النجوم من علما رجل اقتبس ما  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي عباس
  عبدهللا بن الوليد غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  زاد زاد

 و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن حدثني رجاء أبي عن ذكوان بن الحسن ثنا يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2001
 كتبت يعملھا لم وأن سيئة كتبت فعملھا بسيئة ھم وان حسنة كتبت يعملھا لم وإن عشرا كتبت فعملھا بحسنة ھم ان  قال سلم

  صحيح  حسنة

 بن عن عطاء بن عمرو بن محمد عن كيسان بن وھب حدثني عروة بن ھشام عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2002
 علي عن الزھري وحدثني قال عنه هللا رضي عباس بن عن أبيه عن عباس بن هللا عبد بن على بن محمد وحدثني قال عباس
 يمس ولم فصلي عرقا أو لحما أكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عنه هللا رضي عباس بن عن عباس بن هللا عبد بن
  مسلم شرط على والثالث والثاني الشيخين شرط على األول صحاح أسانيده  ماء

  هللا رسول فقال ماتت لميمونة داجنة ان عباس بن عن عطاء ثنا جريج بن ثنا يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2003
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذكاته فإنه دبغتموه أال بإھابھا انتفعتم أال سلم و عليه هللا صلى

  عنه هللا رضي عباس بن عن طاوس عن مسلم بن الحسن حدثني جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2004
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  إقامة وال أذان بغير العيد صلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

 يا قالت امرأة ان عباس بن عن جبير بن سعيد عن مسلم حدثني األعمش سمعت يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2005
 هللا فدين قال نعم قالت قاضيته أكنت دين أمك علي كان لو قال عنھا أفأصومه فماتت شھر صوم أمھا علي كان انه  هللا رسول
  الشيخين طشر على صحيح إسناده  يقضي ان أحق جل و عز
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 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن  قال عباس بن عن عكرمة عن ھشام عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2006
 فالنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فاخرج قال بيوتكم من أخرجوھم وقال الرجال من والمخنثين النساء من المترجالت
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  فالنا عمر وأخرج

 ان  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري حدثنا قال األوزاعي عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2007
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  دسما له ان وقال فمضمض لبنا شرب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 جبير بن سعيد عن عمارة بن يحيى عن األعمش يعني سليمان حدثني سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2008
 أبو فقام رجل مقعد رأسه وعند يعوده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأتاه قريش فأتته طالب أبو مرض  قال عباس بن عن
 بھا لھم تدين واحدة كلمة على أريدھم عم يا قال يشكونك قومك شأن ما قال آلھتنا في يقع أخيك نب ان فقالوا فيه فقعد جھل
 والقرآن ص{  ونزل قال واحدا الھا اآللھة أجعل فقالوا فقاموا هللا اال إله ال قال ھي ما قال الجزية إليھم العجم وتؤدي العرب
 وقال نحوه فذكر عباد ثنا األعمش ثنا أسامة أبو وثنا أبى قال هللا عبد قال}  عجاب لشيء ھذا إن{  بلغ حتى فقرأ}  الذكر ذي

  ضعيف إسناده  عباد بن يحيى األشجعي

 رجل انى فقال عباس بن إلى رجل جاء قال أبى حدثني الرحمن عبد بن عيينة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2009
 ذلك سوى ما أو تمر أو زبيب من أسكر ما اجتنب  فقال الشراب ضروب من فذكر باردة أرض أرضنا وان خراسان أھل من
  صحيح إسناده  الجر نبيذ عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى قال الجر نبيذ في تقول ما قال

 النبي عن أخبره عباس بن ان مليكة أبى بن أخبرني قال األخنس بن هللا عبيد عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2010
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الكعبة يعنى حجرا حجرا ينقضھا أفحج أسود إليه أنظر كأني  قال سلم و عليه هللا صلى

 قال قال توضأ عباس بن رأيت قال غطفان أبى عن قارظ حدثني ذئب أبى بن عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2011
  قوي إسناده  ثالثا أو بالغتين مرتين تنثروااس  سلم و عليه هللا صلى النبي

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن العالية أبى عن قتادة ثنا ھشام ثنا يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2012
 واألرض السماوات رب هللا اال إله ال العظيم العرش رب هللا اال إله ال الحليم العظيم هللا اال إله ال الكرب عند يقول كان سلم
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الكريم العرش رب

 سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن مجاھد عن الحكم حدثني شعبة عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2013
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالدبور عاد وأھلكت بالصبا نصرت  قال

 هللا صلى النبي ان  أخبره الشعثاء أبا ان دينار بن عمرو أخبرني جريج بن عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد احدثن -  2014
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حرام وھو نكح سلم و عليه

 أخبره عباس بن أن أخبره الشعثاء أبا ان دينار بن عمرو أخبرني جريج بن عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2015
 ووجد نعلين يجد لم ومن فليلبسھا سراويل ووجد إزارا يجد لم من  يقول وھو يخطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ال قال ليقطعھما يقل لم قلت فليلبسھما خفين

 صلى هللا رسول ان  عباس بن عن الحويرث بن سعيد حدثني قال جريج بن عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2016
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ماء يمس ولم فطعم تبرز سلم و عليه هللا

 وھو سلم و عليه هللا صلى النبي على أنزل  عباس بن عن عكرمة عن ھشام عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2017
  البخاري شرط على صحيح إسناده  وستين ثالث بن وھو وقبض عشرا دينةوبالم عشرا بمكة فمكث وأربعين ثالث بن
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 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرض  قال عباس بن عن الحسن عن حميد ثنا يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2018
  ضعيف إسناده  برا صاع ونصف وكذا كذا الصدقة ھذه

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  قال عباس بن سمعت قال جمرة أبى عن شعبة عن حيىي ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2019
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عشرة ثالث الليل من صلى

 سمعت قال جمرة أبى عن شعبة حدثنا قال جعفر وبن جمرة أبو حدثني شعبة عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2020
 قالوا القوم قال أو الوفد ممن قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على المدينة قدموا لما القيس عبد دوف ان  يقول عباس بن

 من الحي ھذا وبينك وبيننا بعيدة شقة من أتيناك هللا رسول يا قالوا ندامى وال خزايا غير القوم قال أو بالوفد مرحبا قال ربيعة
 أشربة عن وسألوه وراءنا من به ونخبر الجنة به ندخل بأمر فأخبرنا حرام ھرش في اال نأتيك ان نستطيع ولسنا مضر كفار

 اال إله ال أن شھادة قال أعلم ورسوله هللا قالوا با اإليمان ما أتدرون قال با باإليمان أمرھم أربع عن ونھاھم بأربع فأمرھم
 والحنتم الدباء عن ونھاھم المغنم من الخمس تعطوا وان رمضان وصوم الزكاة وإيتاء الصالة وأقام هللا رسول محمدا وان هللا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وراءكم من بھن وأخبروا احفظوھن قال والمقير قال وربما قال والمزفت والنقير

 جعل  قال عباس بن عن جمرة أبو حدثني شعبة حدثنا قال جعفر وبن شعبة عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2021
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حمراء قطيفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قبر في

 قيل  قال عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن إسرائيل ثنا بكير أبى بن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2022
 ال انه المطلب عبد بن العباس فناداه قال شيء ونھاد ليس العير عليك بدر من فرغ حين سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول
 فيھا عكرمة عن سماك رواية  وعدك ما أعطاك وقد الطائفتين إحدى وعدك إنما جل و عز هللا ألن قال ولم قال لك يصلح

 ابن الحافظ إسناده جود و الذھبي ووافقه اإلسناد صحيح:  الحاكم وقال صحيح حسن:  الترمذي قال فقد ذلك ومع اضطراب
  تفسيره في كثير

 من رجل مر  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا بكير أبى بن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2023
 منا ليتعوذ إال علينا سلم ما فقالوا عليھم فسلم له غنما يسوق وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب من بنفر سليم بنى

}  فتبينوا هللا سبيل في ضربتم إذا آمنوا الذين أيھا يا{  اآلية ھذه فنزلت سلم و عليه هللا صلى النبي بغنمه وأتوا فقتلوه إليه فعمدوا
  لغيره حسن

 فسأله رجل عباس بن أتى قال طاوس عن ميسرة بن الملك عبد حدثني شعبة عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2024
 جل و عز قوله عن المعنى عباس بن رجل سأل  يقول طاوسا سمعت قال الملك عبد أنبأني شعبة أخبرنا قال داود بن وسليمان

 عجلت عباس بن قال سلم و عليه هللا صلى محمد قرابة جبير بن سعيد فقال}  القربى في المودة إال أجرا عليه أسألكم ال قل{ 
 ال قل{  فنزلت قرابة فيھم سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول الا قريش من بطن يكن لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

 والثاني الشيخين شرط على صحيح األول اإلسناد  وبينكم بيني ما قرابة تصلوا ان اال}  القربى في المودة إال أجرا عليه أسألكم
  مسلم شرط على صحيح

 هللا صلى هللا رسول قال  قال عباس بن سمعت قال طاءع أخبرنا جريج بن عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2025
 لنا كان إنما هللا نبي يا قالت العام معنا تحجي ان منعك ما اسمھا فنسيت عباس بن سماھا األنصار من المرأة سلم و عليه

 كان فإذا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال عليه ننضح ناضحا وترك ناضحا وابنھا لزوجھا وابنه فالن أبو فركب ناضحان
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حجة تعدل فيه عمرة فإن فيه فاعتمري رمضان

 وبن عائشة عن هللا عبد بن هللا عبيد عن عائشة أبى بن موسى عن سفيان عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2026
  الشيخين شرط على حيحص إسناده  ميت وھو سلم و عليه هللا صلى النبي قبل بكر أبا ان  عباس
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 عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن النعمان بن مغيرة حدثني قال سفيان عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2027
 بدأنا كما{  قرأ ثم السالم و الصالة عليه إبراھيم يكسى من فأول غرال حفاة عراة الناس يحشر  سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده}   نعيده خلق أول

 نبيذ عن عباس بن سألت قال الحكم أبا سمعت قال كھيل بن سلمة حدثني شعبة عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2028
 فليحرم ورسوله هللا حرم ما يحرم ان سره من وقال والدباء الجر نبيذ عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  فقال الجر
  مسلم رجال فمن الحكم أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  النبيذ

 هللا رسول أن  يزعمون قومك ان عباس البن قلت قال الطفيل أبو ثنا فطر عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2029
 هللا صلى هللا رسول رمل قد قال وكذبوا صدقوا كيف قلت وكذبوا صدقوا قال سنة وإنھا بالبيت رمل قد سلم و عليه هللا صلى
 انھم فبلغه قعيقعان جبل على والمشركون وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رمل قد بسنة وليس بالبيت سلم و عليه

  صحيح إسناده  قوة بھم ان ليريھم يرملوا ان بھم فأمر ھزال بھم ان يتحدثون

 حدثنا قال ووكيع عباس بن عن صالح أبى عن جحادة بن محمد ثنا شعبة يحيى عن ثنا أبى دثنيح هللا عبد حدثنا - 2030
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن  قال عباس بن عن كبر ما بعد يحدث صالح أبا سمعت قال جحادة بن محمد عن شعبة

  ضعيف إسناد وھذا رجالس ذكر دون لغيره حسن  والسرج المساجد عليھا والمتخذين القبور زائرات

 ان أخبره معتب بن عمر ان  كثير أبي بن يحيى حدثني قال المبارك بن على عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2031
 ان له يصلح ھل أعتقھا ثم تطليقتين فطلقھا مملوكة تحته مملوك في عباس بن استفتى انه أخبره نوفل أبى مولى حسن أبا

  ضعيف إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بذلك ىقض نعم قال يخطبھا

 الرحمن عبد بن الحميد عبد عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن ومحمد شعبة عن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2032
 دينار صفبن أو بدينار يتصدق حائض وھى امرأته يأتي الذي في  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن مقسم عن
 ابن مولى مقسم غير الشيخين رجال رجاله إسناد وھذا موقوفا صحيح  بھز وال الرحمن عبد يرفعه ولم أبى قال هللا عبد قال

  أصح والموقوف ومرفوعا موقوفا روي أنه إال البخاري رجال فمن عباس

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن الشعبي عن مجالد عن نمير بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2033
  ضعيف إسناده  جمعة له ليس انصت له يقول والذي}  أسفارا يحمل الحمار كمثل{  فھو يخطب واإلمام الجمعة يوم تكلم من

 نفإ الربع إلى الثلث من غضوا الناس أن لو  قال عباس بن عن أبيه عن ھشام ثنا نمير بن حدثني هللا عبد حدثنا - 2034
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  كثير الثلث قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن أتى رجال أن جبير بن سعيد عن عمرو بن المنھال ثنا صالح بن العالء ثنا نمير بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2035
 عشرا بمكة عليه أنزل لقد ذلك يقول من فقال مدينةبال وعشرا بمكة عشرا سلم و عليه هللا صلى النبي على أنزل  فقال عباس
   وأكثر وستين وخمسا

 كما"  وأكثر وستين خمسا عشرا)  وبالمدينة عشرة خمس(  بمكة أنزل لقد" ...  تمامه سقط الحديث في:  األرناؤوط قال* 
 "  ومتنا سندا أحمد أفراد من ھذا: "  وقال البداية في كثير ابن ذكره

 معين ابن ووثقه والنسائي والترمذي داود أبو له روى قال(  فيه األئمة كلمات ونقل صالح بن العالء حال طاألرناؤو ذكر* 
 هللا صلى(  النبي أن ترجيح في الدالئل في البيھقي كالم ذكر ثم...  الصحيح رجال ثقات رجاله وباقي:  قال ثم)  داود وأبو
  وستين خمسا ال وستين ثالثا عاش)  سلم و عليه
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 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن غزوان بن يعنى فضيل ثنا نمير بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2036
 ھذا شھر فأي قال حرام بلد قالوا ھذا بلد أي قال حرام يوم ھذا قالوا ھذا يوم أي الناس أيھا يا الوداع حجة في  سلم و عليه هللا
 أعادھا ثم ھذا شھركم في ھذا بلدكم في ھذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم ودماءكم لكمأموا ان قال حرام شھر قالوا
 أال قال ثم جل و عز ربه إلى لوصية انھا وهللا عباس بن يقول قال مرارا بلغت ھل اللھم فقال السماء إلى رأسه رفع ثم مرارا
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا ال الغائب الشاھد فليبلغ

 فيما الحديث يرفع عكرمة سمعت قال الصغير الطحان مسلم بن موسى ثنا نمير بن ثنا قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2037
 منذ سالمناھن ما منا فليس طلبھن مخافة الحيات ترك من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن إلى أرى
  صحيح إسناده  ناھنحارب

 هللا رسول ان  عباس بن عن يسار بن سعيد أخبرني قال حكيم بن عثمان ثنا نمير بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2038
 وفي اآلية آخر إلى}  إبراھيم إلى أنزل وما إلينا أنزل وما با آمنا{  ركعة أول في الفجر في يقرأ كان سلم و عليه هللا صلى
 حكيم بن عثمان غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  مسلمون بأنا واشھد با آمنا{  الثانية الركعة
  مسلم رجال فمن

 ان  عباس بن عن أبيه عن كنانة بن هللا عبد بن إسحاق بن ھشام عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2039
 لم العيد في يصلي كما ركعتين بالناس فصلى مترسال متبذال متواضعا متضرعا متخشعا خرج سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول
  حسن إسناده  ھذه كخطبتكم يخطب

 صلى هللا رسول خرج لما  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن حجاج انا نمير بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2040
 ابنة على فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى وزيد وجعفر على فيھا فاختصم حمزة بابنة على خرج مكة من سلم و عليه هللا

 هللا رسول بينھما آخى لحمزة مؤاخيا زيد وكان أخي ابنة زيد وقال عندي وخالتھا عمى ابنة جعفر وقال أخرجتھا وأنا عمى
 وقال وصاحبي أخي أنت لعلي وقال وموالھا موالي أنت لزيد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سلم و عليه هللا صلى
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  خالتھا إلى وھى وخلقي خلقي أشبھت لجعفر

 بن سألت قال وعلة بن الرحمن عبد عن حكيم بن القعقاع عن إسحاق بن محمد ثنا يعلى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2041
 براوية الفتح عام بمكة فلقيه دوس أومن ثقيف من صديق سلم و عليه هللا صلى هللا للرسو كان  فقال الخمر بيع عن عباس
 اذھب فقال غالمه على الرجل فأقبل حرمھا هللا ان علمت أما فالن أبا يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال إليه يھديھا خمر
 بيعھا حرم شربھا حرم الذي ان قال يبيعھا ان أمرته قال رتهأم بماذا فالن أبا يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فبعھا
  صحيح  البطحاء في فأفرغت بھا فأمر

 عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن إسحاق بن محمد ثنا يعلى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2042
 صلى هللا رسول أصبح فإذا رمضان كل في السالم عليه جبريل ىعل الكتاب يعرض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال
 فلما أعطاه أال شيء عن يسئل ال المرسلة الريح من أجود وھو أصبح يعرض ما فيھا يعرض التي الليلة من سلم و عليه هللا
  صحيح  عرضتين عليه عرض بعده ھلك الذي الشھر في كان

 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن أبيه عن ذر بن عمر ثنا يعلى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2043
 إسناده  اآلية آخر إلى}  ربك بأمر إال نتنزل وما{  فنزلت قال تزورنا مما أكثر تزورنا ان يمنعك ما  لجبريل سلم و عليه هللا

  البخاري لرجا فمن ذر بن عمر غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح

 زوج ميمونة جنازة عباس بن مع حضرنا قال عطاء عن جريج بن أنا عون بن جعفر ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2044
 رسول فإن تزلزلوھا وال تزعزعوھا فال نعشھا رفعتم إذا ميمونة ھذه  عباس بن فقال قال بسرف سلم و عليه هللا صلى النبي
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  صفية لھا يقسم يكن لم التي عطاء قال لھا ليقسم يكن لم وواحدة لثمان يقسم وكان نسوة تسع عنده كان سلم و عليه هللا صلى هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 هللا صلى هللا رسول يصلي ما أكثر كان  قال عباس بن عن سعيد عن عثمان ثنا يعلى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2045
{  واألخرى اآلية آخر إلى}  وإسماعيل إبراھيم إلى أنزل وما إلينا أنزل وما با آمنا{  الفجر قبل ناللتي الركعتين سلم و عليه
  مسلم شرط على صحيح إسناده  مسلمون بأنا واشھد با آمنا

 ترى كيف رجب صوم عن جبير بن سعيد سألت قال حكيم بن عثمان ثنا عبيد بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2046
 إسناده  يصوم ال نقول حتى ويفطر يفطر ال نقول حتى يصوم كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن حدثني قال

  مسلم شرط على صحيح

 قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن عثمان بن هللا عبد عن سفيان ثنا عبيد بن يعلى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2047
 ثقات رجاله مسلم شرط على قوي إسناده  الشعر وينبت البصر يجلو اإلثمد أكحالكم خير  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مسلم رجال فمن عثمان بن عبدهللا غير الشيخين رجال

 لفقا عباس بن لقيني  قال جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء ثنا محمد بن أسباط ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2048
  نساء أكثرھا كان األمة ھذه خير فإن تزوج قال ال قلت قال تزوجت فقال ذلك بعد لقيني ثم تزوج قال ال قلت قال تزوجت
  لغيره صحيح

 هللا رسول قال قال عباس بن عن إبراھيم عن حماد عن الشيباني إسحاق أبو ثنا أسباط ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2049
 فإنما فكل يأكل ولم فقتل أرسلته وإذا نفسه على أمسك فإنما تأكل فال الصيد من فأكل الكلب أرسلت إذا  سلم و عليه هللا صلى
  أسباط قال كذا أبى عليه فضرب عباس بن سمعت قال إبراھيم عن أبى كتاب في وكان هللا عبد قال صاحبه على أمسك
  سليمان أبي بن حماد غير الشيخين رجال ثقات رجاله لغيره صحيح

 هللا رسول سمعت قال عباس بن عن عكرمة عن الكلبي جناب أبى عن الوليد بن شجاع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2050
  ضعيف إسناده  الضحى وصالة والنحر الوتر تطوع لكم وھن فرائض على ھن ثالث  يقول سلم و عليه هللا صلى

 ان  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن األعمش سمعت قال حيان بن نسليما خالد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2051
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  الشمس طلوع قبل مزدلفة من أفاض سلم و عليه هللا صلى النبي

 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب أنا إبراھيم بن إسماعيل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2052
 البخاري شرط على صحيح إسناده  تبقى سابعة أو تبقى خامسة أو تبقى تاسعة في األواخر العشر في التمسوھا  سلم و عليه
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 ما  قال عباس بن عن أبيه عن نجيح أبى بن عن أرطاة بن حجاج ثنا غياث بن حفص ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2053
  صحيح  يدعوھم حتى قوما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قاتل

 صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن عابس بن الرحمن عبد عن حجاج ثنا حفص ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2054
  لغيره صحيح  العيدين في يخرجن ان ونساءه بناته يأمر سلم و عليه هللا

 بن عن شرحبيل بن األرقم عن إسحاق أبى عن أبى حدثني زائدة أبى بن زكريا بن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2055
 بكر أبو به أحس فلما فخرج خفة وجد ثم بالناس يصلي ان بكر أبا أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مرض لما  قال عباس
 إليھا انتھى التي اآلية من واستفتح يساره عن بكر أبى جنب إلى فجلس سلم و ليهع هللا صلى النبي إليه فأومأ ينكص ان أراد
  صحيح  بكر أبو
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 هللا صلى النبي ان  عباس بن عن القاسم أبى عن الحكم عن حجاج ثنا زكريا بن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2056
  لغيره صحيح  راكبا النحر يوم العقبة جمرة الجمرة رمى سلم و عليه

 على تعب ال  قال عباس بن عن طاوس عن الجزري الكريم عبد عن سفيان عن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2057
 شرط على صحيح إسناده  وأفطر السفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صام قد أفطر من على وال السفر في صام من

  الشيخين

 هللا رسول أرسل  قال عباس بن عن عكرمة عن جابر عن غيره أو إسرائيل عن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2058
 يومه بقية يأكل ال ان أكل من فأمر عاشوراء يوم فرسخين قال أو فراسخ أربعة رأس على قرية أھل إلى سلم و عليه هللا صلى
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  صومه يتم ان يأكل لم ومن

 عھد على مسلما جاء رجال ان  عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2059
 هللا صلى النبي عليه فردھا معي أسلمت انھا هللا رسول يا فقال بعده مسلمة امرأته جاءت ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناده  سلم و عليه

 أمرنا  قال عباس بن عن هللا عبيد بن هللا عبد عن جھضم أبى عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2060
 له روى فقد جھضم أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  الوضوء بإسباغ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  السنن أصحاب

 عن وھرام بن وسلمة عباس بن عن دينار بن عمرو عن صالح بن ةزمع ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2061
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  بساط على صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة

 مع العيد أشھدت  عباس البن قلت قال عابس بن الرحمن عبد عن سفيان عن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2062
 فصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج قال لصغري شھدته ما منه مكاني ولوال نعم قال سلم و عليه هللا صلى هللا سولر

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  إقامة وال أذانا يذكر لم خطب ثم ركعتين الصلت بن كثير دار عند

 عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن صخير بن الجھم أبى بن بكر بىأ عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2063
 الناس فصف سليم بنى أرض من أرض قرد بذي الخوف صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال عباس بن عن
 لىإ وھؤالء ھؤالء مصاف إلى ھؤالء نكص ثم ركعة يليه الذي بالصف فصلى خلفه وصف العدو موازى صف صفين خلفه

 أبي بن بكر أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  أخرى ركعة بھم فصلى ھؤالء مصاف
  مسلم رجال فمن الجھم

 بن الحسن وكان قال السفر في السبحة عن طاوسا سألت قال زيد بن أسامة ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2064
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرض  قال عباس بن عن طاوس ثنا يسمع وطاوس مسلم بن الحسن فقال جالسا يناق بن مسلم
  السفر في وصلھا مرة وكيع قال وبعدھا قبلھا السفر في فصل وبعدھا قبلھا الحضر في تصلى فكما والسفر الحضر صالة
  حسن إسناده

 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن جابر عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2065
  ضعيف إسناده  يكتب ولم وبالوتر الضحى بركعتي أمرت  سلم و عليه

  عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن إسحاق أبى عن إسرائيل حدثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2066
 ثقات رجاله موقوفا صحيح  األعلى ربي سبحان قال}  األعلى ربك اسم سبح{  قرأ إذا نكا سلم و عليه هللا صلى النبي ان

  المنثور الدر في السيوطي كذلك عنه وأورده الطبري عند موقوفا عنه وھو الشيخين رجال
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 مر لما  قال عباس بن عن عكرمة عن وھرام بن سلمة عن صالح بن زمعة ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2067
 ھود به مر لقد قال عسفان وادي قال ھذا واد أي بكر أبا يا قال حج حين عسفان بوادي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناده  العتيق البيت يحجون يلبون النمار وأرديتھم العباء أزرھم الليف خطمھا حمر بكرات على وصالح

 ينبذ كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عبيد بن يحيى عن شعبة ثنا عوكي ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2068
 سقاه شيء منه بقي فإن العصر عند كان فإذا السبت ويوم قال وأراه قال الجمعة ويوم الخميس يوم فيشربه الخميس ليلة له

  مسلم شرط على صحيح إسناده  فأھريق به أمر أو الخدم

 قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن الثعلبي األعلى عبد عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2069
  ضعيف إسناده  النار من مقعده فليتبوأ علم بغير القرآن في قال من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن عن جبير بن سعيد سمعت قال خالد بن خالد مولى سليمان بن آدم عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2070
 قلوبھم يدخل لم شيء منھا قلوبھم دخل قال}  هللا به يحاسبكم تخفوه أو أنفسكم في ما تبدوا إن{  اآلية ھذه نزلت لما  قال عباس
{  جل و عز هللا فأنزل قلوبھم في اإليمان هللا فألقى وسلمنا وأطعنا سمعنا قولوا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال قال شيء من
 سمعنا وقالوا رسله من أحد بين نفرق ال ورسله وكتبه ومالئكته با آمن كل والمؤمنون ربه من إليه أنزل بما الرسول آمن

 أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا اكتسبت ما وعليھا كسبت ما لھا وسعھا إال نفسا هللا يكلف ال المصير وإليك ربنا غفرانك وأطعنا
 لنا واغفر عنا واعف به لنا طاقة ال ما تحملنا وال ربنا قبلنا من الذين على حملته كما إصرا علينا تحمل وال ربنا ناأخطأ

 على صحيح إسناده  آدم بن يحيى أبو ھو ھذا آدم الرحمن عبد أبو قال}  الكافرين القوم على فانصرنا موالنا أنت وارحمنا
  مسلم شرط

 بن عن معبد أبي عن صيفي بن هللا عبد بن يحيى عن المكي إسحاق بن زكريا ثنا وكيع ثنا أبى نيحدث هللا عبد حدثنا -  2071
 شھادة إلى فادعھم كتاب أھل قوما تأتي انك قال اليمن إلى جبل بن معاذ بعث لما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس
 يوم كل في صلوات خمس عليھم افترض جل و عز هللا ان لمھمفأع لذلك أطاعوك ھم فإن هللا رسول وأنى هللا إال إله ال أن

 أطاعوك ھم فإن فقرائھم في وترد أغنيائھم من تؤخذ أموالھم في صدقة عليھم افترض هللا ان فأعلمھم لذلك أطاعوا فإن وليلة
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حجاب جل و عز هللا وبين بينھا ليس فإنھا المظلوم دعوة واتق أموالھم وكرائم فإياك لذلك

 صلى هللا رسول ان  عباس بن عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2072
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مرة مرة توضأ سلم و عليه هللا

 عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عباس بن مولى شعبة عن ذئب أبى بن ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2073
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  إبطيه بياض يرى سجد إذا كان سلم و

 و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن الغسيل بن سليمان بن ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2074
  البخاري شرط على صحيح نادهإس  دسمة عصابة وعليه الناس خطب سلم

 عن عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن محمد عن ھند أبي بن سعيد بن هللا عبد حدثني وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2075
 عن عثمان بن عمرو بن هللا عبد بن محمد عن ھند أبي بن سعيد بن هللا عبد أنا وصفوان عباس بن عن حسين بنت فاطمة أمه
 إسناده  النظر المجذومين إلى تديموا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عباس بن سمعت انھا حسين بنت اطمةف أمه

  ضعيف

 الربع إلى الثلث من غضوا الناس ان وددت قال عباس بن عن أبيه عن ھشام ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2076
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  كبير أو كثير الثلث  قال سلم و عليه هللا صلى النبي ألن الوصية في
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 إن  يزعمون قومك ان عباس البن قلت قال واثلة بن عامر عن فطر ثنا عبيد بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2077
 وليست سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رمل قد وكذبوا قومي صدق قال سنة وإنھا رمل قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أنھم ليريھم بالبيت فرملوا بھم فأمر وشدة وجھدا ھزال وبأصحابه به أن فتحدثوا قعيقعان جبل على والمشركون قدم ولكنه بسنة
  صحيح إسناده  جھد يصبھم لم

 هللا صلى هللا رسول قال  قال سعبا بن عن جبير بن سعيد عن أبيه عن ذر بن ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2078
 إلى}  خلفنا وما أيدينا بين ما له ربك بأمر إال نتنزل وما{  فنزلت تزورنا مما أكثر تزورنا أال السالم عليه لجبريل سلم و عليه
  البخاري شرط على صحيح إسناده  اآلية آخر

 هللا صلى النبي أن  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن ليلى أبي بن عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2079
  حسن  فضة برته جھل ألبي كان جمال بدنه في أھدى سلم و عليه

  بدر غنائم من الجمل و الحديبية عمرة في كان الھدي وھذا* 

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن جابر عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2080
  وكلوا هللا اسم واذكروا السكين ضعوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بالعصى يضربونھا أصحابه فجعل قال بجبنة أتى
  جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن

 عن عكرمة وقال سنة األضحى قاال وعطاء جعفر أبي عن جابر عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2081
  ضعيف إسناده  تكتب ولم والوتر باألضحى أمرت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن

 قدمنا  قال عباس بن عن العرني الحسن عن كھيل بن سلمة عن ومسعر سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2082
 ويقول أفخاذنا يلطح فجعل بليل سفيان قال جمع من لنا حمرات على المطلب عبد بنى أغيلمة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 وھذا صحيح  الشمس تطلع حتى يرمى يعقل أحدا أخال ما عباس بن قال سفيان وزاد الشمس تطلع حتى الجمرة ترموا ال أبيني
  منقطع أنه إال الشيخين رجال ثقات رجاله سند

 هللا رسول ان  عباس بن عن كريب عن كھيل بن سلمة حدثنا قال سفيان حدثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2083
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فنام جاء ثم ويديه وجھه غسل ثم حاجته فقضى الليل في قام سلم و عليه هللا صلى

 و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن يبكر عن كھيل بن سلمة عن سفيان عن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2084
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يتوضأ ولم فصلى قام ثم نفخ حتى نام سلم

 أكان ندري ما  عباس بن قال قال العرني يعنى الحسن عن سلمة عن سفيان عن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2085
  النقطاعه ضعيف إسناده  نقرأ ولكنا والعصر لظھرا في يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن رجاء أبي من سمعه نجيح بن حماد ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2086
  صحيح دهإسنا  النساء أھلھا أكثر فرأيت النار في واطلعت الفقراء أھلھا أكثر فرأيت الجنة في اطلعت  سلم و عليه

 بذلك نرى وال نخابر كنا يقول عمر بن سمعت قال دينار بن عمرو عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2087
 بن قال طاوس فقال لطاوس ذكرته عمرو قال عنه نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  خديج بن رافع زعم حتى بأسا

 إسناده  معلوما خراجا لھا يأخذ ان من له خير األرض أخاه أحدكم يمنح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال إنما عباس
  الشيخين شرط على صحيح
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  قالوا الخمر تحريم نزل لما قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2088
}  طعموا فيما جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على ليس{  فنزلت يشربونھا وھم ماتوا الذين بإخواننا كيف هللا رسول يا
  اضطراب فيھا عكرمة عن سماك رواية أن إال ثقات رجاله إسناد وھذا لغيره صحيح  اآلية آخر إلى

 صلى هللا رسول قدمنا  قال عباس بن عن العرني الحسن عن سلمة عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2089
 حتى الجمرة ترموا ال أبيني ويقول أفخاذنا يلطح فجعل لنا حمرات على بليل جمع من المطلب عبد بنى أغيلمة سلم و عليه هللا

  لغيره صحيح  الشمس تطلع

 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن العرني الحسن عن سلمة عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2090
 هللا رسول رأيت فقد أنا أما عباس بن فقال والطيب رجل فقال النساء اال شيء كل لكم حل فقد الجمرة رميتم إذا  سلم و عليه
  منقطع أنه إال الصحيح رجال ثقات رجاله لغيره صحيح  ال أم ذاك أفطيب بالمسك رأسه يضمخ سلم و عليه هللا صلى

 و عليه هللا صلى النبي احتجم  قال عباس بن عن عامر عن جابر عن سفيان ثنا وكيع ثنا ىأب حدثني هللا عبد حدثنا - 2091
  جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  الكتفين وبين األخدعين في سلم

  الق عباس بن عن عباس بن هللا عبيد بن هللا عبد عن جھضم أبى عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2092
  صحيح إسناده  فرس على حمارا ننزي ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى

 فاشترى المدينة عير قدمت  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن شريك ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2093
 إسناده  ثمنه عندي ليس شيئا أشتري ال وقال المطلب عبد بنى أرامل في فقسمھا أواقي فربح سلم و عليه هللا صلى النبي

  ضعيف

  مديونا موته إلى يؤدي قد ألنه عنده به وفاء ال دين عن احتراز"  ثمنه عندي ليس شيئا أشتري ال"  قوله:  السندي قال* 

 نھى  قال عباس بن عن حبتر بن قيس عن الجزري الكريم عبد عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2094
 قيس غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  الخمر وثمن الكلب وثمن البغي مھر عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  داود أبو له روى فقد حبتر بن

 كان  قال عباس بن عن صھيب عن الجزار بن يحيى عن الحكم عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2095
 رجاله حسن إسناده  بينھما فقرع بركبتيه أخذتا حتى المطلب عبد بني من جاريتان فجاءت يصلي سلم و عليه هللا لىص النبي
  صھيب غير الصحيح رجال ثقات

  السندي قاله وفرق حجز أي بينھما فرع* 

 عن جبير بن سعيد عن النعمان بن المغيرة عن شعبة حدثنا قاال المعنى جعفر وبن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2096
 كما{  غرال عراة حفاة تعالى هللا إلى محشورون انكم فقال بموعظة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فينا قام  قال عباس بن
 منكم بقوم يؤخذ ثم قال جل و عز الرحمن خليل إبراھيم يكسى الخالئق فأول}  فاعلين كنا إنا علينا وعدا نعيده خلق أول بدأنا
 ال انك لي فيقال قال أصحابي رب يا فأقول الشمال ذات بھم فيؤخذ أمتي من برجال سيجاء وانه جعفر بن قال الشمال ذات
 دمت ما شھيدا عليھم وكنت{  الصالح العبد قال كما فأقول فارقتھم مذ أعقابھم على مرتدين يزالوا لم بعدك أحدثوا ما تدري
  الشيخين شرط على صحيح إسناده}   لحكيما العزيز أنت إنك{  إلى اآلية}  فيھم

 بن عن شداد بن هللا عبد عن الھمداني هللا عبد بن ذر عن منصور عن سفيان عن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2097
 حبأ السماء من أخر ألن بالشيء نفسي أحدث انى هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء قال عباس
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 إسناده  الوسوسة إلى كيده رد الذي  الحمد أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال قال به أتكلم ان من إلى
  الشيخين شرط على صحيح

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن سفيان عن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2098
 ألن ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  جاره حائط فليدعمه بناء بنى ومن أذرع سبع فاجعلوه الطريق في اختلفتم إذا  سلم و

  اضطراب فيھا عكرمة عن سماك رواية

 لمس و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن المسعودي عن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2099
 حتى تعدو يدھا رافعة رأيت فما قال الركاب وال الخيل بإيضاع البر ليس وسدوا امتدوا فقال قوم تسارع عرفة من أفاض لما
  حسن إسناد وھذا صحيح  جمعا أتينا

 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن سفيان حدثنا وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2100
  لغيره صحيح  شيء ينجسه ال الماء  سلم و ليهع

 أزواج من امرأة ان  عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن سفيان عن وكيع ثنا أبى أنبأنا قال هللا عبد حدثنا - 2101
  لغيره صحيح  فضلھا من توضأ أو سلم و عليه هللا صلى النبي فاغتسل جنابة من اغتسلت سلم و عليه هللا صلى النبي

 بعض ان  عباس بن عن عكرمة عن سماك عن سفيان انا هللا عبد ثنا إسحاق بن على ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2102
 الماء ان فقال له ذلك فذكرت بفضله سلم و عليه هللا صلى النبي فتوضأ الجنابة من اغتسلت سلم و عليه هللا صلى النبي أزواج

  لغيره صحيح  شيء ينجسه ال

 بن عن عمران عن كھيل بن سلمة عن سفيان أنا العنقزي سعيد أبو محمد بن عمرو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2103
 وقد يمينك برت قد فقال جبريل أتاه وعشرون تسع مضى فلما شھرا نساءه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ھجر  قال عباس

  مسلم شرط على صحيح إسناده  الشھر تم

 عن عباس بن عن سعد أبى شرحبيل عن فطر ثنا قال عبيد بن ومحمد فطر عن وكيع ثنا أبى حدثني هللا عبد احدثن - 2104
 له تدرك عبيد بن محمد وقال الجنة بھما دخل صحبتاه ما صحبتھما فأحسن أختان له كانت من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  بشواھده حسن  الجنة لىتعا هللا أدخله اال صحبتاه ما إليھما فأحسن ابنتان

 رسول قاتل ما  قال عباس بن عن أبيه عن نجيح أبي بن عن سفيان ثنا السري بن بشر ثنا أبي حثنى هللا عبد حدثنا - 2105
  مسلم شرط على صحيح إسناده  دعاھم إال قط قوما سلم و عليه هللا صلى هللا

 عن عباس بن القاسم عن ذئب أبي بن ثنا قال وروح ذئب أبي بن أنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2106
 إلى سلمت لئن روح قال عشت لئن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن عباس بن مولى عمير بن هللا عبد
  قوي إسناده  عاشوراء يعنى التاسع ألصومن قابل

 قيل قال عباس بن عن عكرمة عن الحصين بن داود عن إسحاق بن محمد ناأ قال يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2107
  لغيره صحيح  السمحة الحنيفية قال هللا إلى أحب األديان أي  سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول

 تسھل تيال ھي:  والسمحة.  السالم و الصالة وعليه نبينا على إبراھيم دين على كان من العرب عند الحنيف:  السندي قال* 
  عليھا الشاقة كالرھبانية ال النفوس على

 رسول احتجم  قال عباس بن عن عكرمة عن ھشام حدثنا قال جعفر وبن ھشام أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2108
  ريالبخا شرط على صحيح إسناده  به كان أذى من يزيد قال رأسه في احتجامه محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا
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 ودرعه سلم و عليه هللا صلى النبي قبض  قال عباس بن عن عكرمة عن ھشام أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2109
  البخاري شرط على صحيح إسناده  لعياله رزقا أخذھا شعير من صاعا ثالثين على يھود من رجل عند مرھونة

 وسلمھا)  سلم و عليه هللا صلى(  النبي بعد الدرع افتك بكر أبا أن مرسال الشعبي عن مسندة في راھوية بن إسحاق روى* 
 وأخرج بعضھم قتل قد بالمدينة كانوا الذين اليھود أن مع ذلك يكون كيف يقال وقد) :  السندي(  قلت.  الفتح في كذا لعلي

  أعلم وهللا خيبر سكان من اليھودي ھذا إن:  يقال أن إال بعضھم

 رسول بعث  قال عباس بن عن عكرمة عن ھشام ثنا قال جعفر وبن ھشام أنا قال يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2110
 قال سنين عشر وبالمدينة سنة عشرة ثالث بمكة فمكث سنة أربعين بن وھو القرآن عليه انزل أو سلم و عليه هللا صلى هللا

  البخاري شرط على صحيح نادهإس  وستين ثالث بن وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فمات

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج أنا يزيد ثنا أبي حثنى هللا عبد حدثنا - 2111
 بن الحجاج ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  رجلين الطائف يوم أعتق وقد أسلموا إذا مواليھم قبل العبيد من جاءه من يعتق كان
  مقسم من يسمعه لم عتبية بن والحكم عنعن وقد مدلس اةأرط

 هللا رسول ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن المنھال عن منصور عن سفيان أنا يزيد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2112
 وكان المة عين كل نوم وھامة شيطان كل من التامة هللا بكلمات أعيذكما يقول وحسينا حسنا يعوذ كان سلم و عليه هللا صلى
  البخاري شرط على صحيح إسناده  وإسحاق إسماعيل بھما يعوذ أبي إبراھيم كان يقول

 عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن حسين بن سفيان أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2113
 منھا يأخذون الناس وكان وسمنا عسال تنطف ظلة كأن رأيت إني فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي فجاء رؤيا رجل رأى  قال
 به فأخذت فجئت السماء من دلي سببا وكأن مرة يزيد وقال السماء إلى متصل سببا وكان ذلك وبين مستقل وبين مستكثر فبين

 رجل جاء ثم هللا فأعاله فعال به ذفأخ بعدكما من رجل جاء ثم هللا فعاله فعال به فأخذ بعدك من رجل جاء ثم هللا فعالك فعلوت
 الظلة أما فقال له فأذن له أعبرھا هللا رسول يا لي ائذن بكر أبو قال هللا فأعاله فعال له وصل ثم به فقطع به فأخذ بعدكم من

 ثم هللا ليكفيع تعلو عليه أنت فما السبب وأما ذلك وبين مستقل وبين مستكثر فبين القرآن فحالوة والسمن العسل وأما فاإلسالم
 بعدكم من يكون ثم هللا فيعليه فيعلو بأخذكما يأخذ رجل بعدكما من يكون ثم هللا ويعليه فيعلو منھاجك على رجل بعدك من يكون
 لتخبرني هللا رسول يا أقسمت قال وأخطأت أصبت قال هللا رسول يا أصبت قال هللا فيعليه فيعلو له يوصل ثم به يقطع رجل
  صحيح  تقسم ال فقال

  غيره من اإلصابة فيه يستبعد بكر أبي على خفي ما فإن الخطأ لموضع التعرض ترك الوجه:  السندي فال* 

 أتى رجال ان عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2114
  الشيخين شرط على صحيح نادهإس  معناه  فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 النبي عن عباس بن عن مجاھد عن الحكم عن شعبة حدثنا قال ومحمد شعبة أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2115
 يوم إلى الحج في العمرة دخلت فقد كله الحل فليحل ھدى معه يكن لم فمن بھا استمتعنا عمرة ھذه  قال سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القيامة

 عن ذؤيب بن الرحمن عبد بن إسماعيل عن خالد بن سعيد عن ذئب أبي بن أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2116
 منزلة الناس بخير أحدثكم أال فقال جلوس وھم عليھم خرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن يسار بن عطاء
 رسول يا نعم قالوا يليه بالذي أفأخبركم يقتل أو يموت حتى هللا سبيل في فرسه برأس ممسك رجل قال هللا رسول يا بلى فقالوا
 رسول يا نعم قالوا منزلة الناس بشر أفأخبركم الناس شرور ويعتزل الزكاة ويؤتى الصالة يقيم شعب في معتزل امرؤ قال هللا
  صحيح إسناده  هب يعطى وال با يسأل الذي قال هللا
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 بن عن أخيه عن الجعد أبي بن سالم عن مرة بن عمرو عن كدام بن مسعر أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2117
 رجاله سند وھذا حسن  نجسه أو رجسه أو بخبثه ذھب قد دباغه إن قال الميتة جلود في  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
  الجعد أبي بن سالم أخي رغي الشيخين رجال ثقات

 بن عن أخيه عن الجعد أبي بن سالم عن مرة بن عمرو عن كدام بن مسعر أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2118
 مرة يزيد وقال والمروة الصفا وبين بمحجنه الحجر يستلم ناقته على بالبيت طاف انه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
  صحيح  الحجر يستلم راحلته على

 رفعاه عباس وبن عمر بن أن طاوس عن شعيب بن عمرو عن ذكوان بن حسين أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2119
 الذي ومثل ولده يعطى فيما الوالد اال فيھا فيرجع العطية يعطى ان للرجل يحل ال  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي إلى

 غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  قيئه في رجع ثم قاء شبع إذا حتى أكل الكلب كمثل فيھا جعفير العطية يعطى
  صدوق وھو السنن أصحاب له روى فقد شعيب بن عمرو

 وبن عمر بن عن طاوس عن شعيب بن عمرو عن المعلم حسين ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2120
  حسن إسناده  مثله  فذكر قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس

 هللا صلى هللا رسول أمر  قال عباس بن عن مقسم عن قتادة عن سعيد أنا يزيد حدثني قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2121
 رجال ثقات جالهر إسناد وھذا موقوفا صحيح  دينار نصف أو بدينار يتصدق ان حائض وھى امرأته يأتي الذي سلم و عليه

  البخاري رجال فمن مقسم غير الشيخين

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن مقسم عن قتادة عن سعيد عن الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2122
  قبله ما مكرر ھو  بإسناده مثله أمية أبو الكريم عبد ورواه مثله

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن يحيى عن ھشام أنا يزيد حدثني أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2123
 واخرج فالنا سلم و عليه هللا صلى النبي فاخرج بيوتكم من أخرجوھم وقال النساء من والمترجالت الرجال من المخنثين لعن
  البخاري شرط على صحيح إسناده  فالنا عمر

 جل و عز هللا إن  عباس بن عن مجاھد عن األخنس بن بكير ثنا عوانة أبو أنا يزيد ثنا أبي يحدثن هللا عبد حدثنا - 2124
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ركعة الخائف وعلى ركعتين المسافر وعلى أربعا المقيم على نبيكم لسان على الصالة فرض

 عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن هللا عبد بن شريك انا ھارون بن يعنى يزيد حدثني أبي حدثني عبد حدثنا - 2125
 إسناد وھذا لغيره حسن  قرآن فيه سينزل ان حسبت أو ظننت حتى بالسواك أمرت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  ضعيف

 و عليه هللا صلى هللا رسول دخل  قال عباس بن عن عطاء ثنا يحيى بن ھمام أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2126
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يصل ولم سارية كل عند فقام سوار ست وفيھا الكعبة سلم

 لما  قال عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على عن سلمة بن حماد انا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2127
 غضبان نظر إليھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنظر مظعون بن عثمان الجنة لك ھنيئا امرأة قالت مظعون بن عثمان مات
 ما أدري وما هللا رسول انى وهللا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال وصاحبك فارسك هللا رسول يا قالت يدريك وما فقال
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لقا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ابنة زينب ماتت فلما عثمان على الناس فأشفق بي يفعل
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأخذ بسوطه يضربھن عمر فجعل النساء فبكت مظعون بن عثمان الخير الصالح بسلفنا الحقي



 
 

248 
 

 ومن جل و عز هللا فمن والقلب العين من كان مھما إنه قال ثم الشيطان ونعيق وإياكن ابكين قال ثم عمر يا مھال وقال بيده
  ضعيف إسناده  الشيطان فمن واللسان اليد من كان وما لرحمةا

 رسول وقت  قال عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن زيد بن حماد انا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2128
 ألھلھن وقت ھن وقال قرنا جدن وألھل يلملم اليمن وألھل الجحفة الشام وألھل الحليفة ذا المدينة ألھل سلم و عليه هللا صلى هللا

 أھل حتى وكذلك ينشئ حيث من فإھالله الميقات وراء من منزله كان فمن والعمرة الحج يريد أھلھن غير من بھن مر ولمن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ينشؤن حيث من إھاللھم مكة

 هللا رسول أن عباس بن عن عكرمة عن حكيم نب يعلى عن حازم بن جرير انا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2129
 به فأمر نعم قال فنكتھا قال ال قال لمست أو قبلت لعلك  بالزنا عنده فأقر أتاه حين مالك بن لماعز قال سلم و عليه هللا صلى
  البخاري شرط على صحيح إسناده  فرجم

 أقيمت  قال عباس بن عن مليكة أبي بن هللا عبد عن مرعا أبو رستم بن صالح ثنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2130
  حسن إسناده  أربعا الصبح أتصلي فقال بثوبه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجذب الركعتين يصلي رجل فقام الصبح صالة

 يرمون والذين{  نزلت لما  قال عباس بن عن عكرمة عن منصور بن عباد أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2131
 األنصار سيد وھو عبادة بن سعد قال}  أبدا شھادة لھم تقبلوا وال جلدة ثمانين فاجلدوھم شھداء بأربعة يأتوا لم ثم المحصنات

 يا قالوا سيدكم يقول ما إلى تسمعون أال األنصار معشر يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا رسول يا نزلت أھكذا
 يتزوجھا أن على منا رجل فاجترأ قط له امرأة طلق وما بكرا إال قط امرأة تزوج ما وهللا غيور رجل فإنه لمهت ال هللا رسول
 لكاعا وجدت لو أني تعجبت قد ولكني تعالى هللا من وأنھا حق أنھا ألعلم إني هللا رسول يا وهللا سعد فقال غيرته شدة من

 إال لبثوا فما قال حاجته يقضى حتى بھم آتي ال فوهللا شھداء بأربعة آتي حتى أحركه وال أھيجه أن لي يكن لم رجل تفخذھا
 بعينيه فرأى رجال أھله عند فوجد عشاء أرضه من فجاء عليھم تيب الذين الثالثة أحد وھو أمية بن ھالل جاء حتى يسيرا
 فوجدت عشاء أھلي جئت انى هللا لرسو يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على فغدا أصبح حتى يھجه فلم بأذنيه وسمع
 األنصار واجتمعت عليه واشتد به جاء ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فكره بأذني وسمعت بعيني فرأيت رجال عندھا
 المسلمين في شھادته ويبطل أمية بن ھالل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يضرب اآلن عبادة بن سعد قال بما ابتلينا قد فقالوا

 وهللا به جئت مما عليك اشتد ما أرى قد إني هللا رسول يا ھالل فقال مخرجا منھا لي هللا يجعل أن ألرجو إني وهللا ھالل قالف
 و عليه هللا صلى هللا رسول على هللا أنزل إذ بضربه يأمر أن يريد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن ووهللا لصادق أني يعلم
 يرمون والذين{  فنزلت الوحي من فرغ حتى عنه فامسكوا جلده تربد في ذلك عرفوا الوحي عليه نزل إذا وكان الوحي سلم

 ھالل يا أبشر فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن فسري اآلية}  أحدھم فشھادة أنفسھم إال شھداء لھم يكن ولم أزواجھم
 أرسلوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال جل و عز ربي من ذاك أرجو كنت قد ھالل فقال ومخرجا فرجا لك هللا جعل فقد
 عذاب من أشد اآلخرة عذاب أن وأخبرھما وذكرھما عليھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقرأھا فجاءت إليھا فأرسلوا إليھا
 لھالل فقيل بينھما العنوا سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول فقال كذب فقالت عليھا صدقت لقد هللا رسول يا وهللا ھالل فقال الدنيا
 عذاب من أھون الدنيا عذاب فإن هللا اتق ھالل يا قيل الخامسة في كان فلما الصادقين لمن أنه با شھادات أربع فشھد أشھد

 أن امسةالخ في فشھد عليھا يجلدني لم كما عليھا هللا يعذبنى ال وهللا فقال العذاب عليك توجب التي الموجبة ھذه وإن اآلخرة
 فإن هللا اتق لھا قيل الخامسة كانت فلما الكاذبين لمن إنه با شھادات أربع اشھدي لھا قيل ثم الكاذبين من كان إن عليه هللا لعنة
 قومي أفضح ال وهللا قالت ثم ساعة فتلكأت العذاب عليك توجب التي الموجبة ھذه وإن اآلخرة عذاب من أھون الدنيا عذاب
 ال أنه وقضى بينھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ففرق الصادقين من كان إن عليھا هللا غضب أن سةالخام في فشھدت
 قوت وال عليه لھا بيت ال أن وقضى الحد فعليه ولدھا رمى أو رماھا ومن ولدھا يرمي وال به ھي ترمى وال ألب ولدھا يدعى
 جاءت وإن لھالل فھو الساقين حمش أريسح أصيھب به جاءت إن لوقا عنھا متوفى وال طالق غير من يتفرقان أنھما أجل من
 اإلليتين سابغ الساقين خدلج جماليا جعدا أورق به فجاءت به رميت للذي فھو اإلليتين سابغ الساقين خدلج جماليا جعدا أورق به

 يدعى وكان مصر على أميرا ذلك بعد فكان عكرمة قال شأن ولھا لي لكان األيمان لوال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
  حسن  ألبيه يدعى وما ألمه
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 عن ميناء بن الحكم عن سالم أبي عن كثير أبي بن يحيى عن الدستوائي ھشام انا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2132
 ودعھم عن أقوام لينتھين  رالمنب أعواد على وھو قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على شھدا أنھما عباس وبن عمر بن

  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح  الغافلين من وليكتبن قلوبھم على جل و عز هللا ليختمن أو الجمعات

 امرأة أن عباس بن عن جبير بن سعيد عن السبخي فرقد عن سلمة بن حماد أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2133
 طعامنا علينا فيفسد طعامنا عند يأخذه وإنه لمما به إن هللا رسول يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى بولدھا جاءت
  ضعيف إسناده  فشفي األسود الجرو مثل فيه من فخرج تعة فتع له ودعا صدره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فمسح قال

 هللا صلى النبي سأل عامر بن عقبة أن  عباس بن عن عكرمة عن قتادة ثنا ھمام أنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2134
 نذر عن غنى هللا إن سلم و عليه هللا صلى النبي فقال ضعفھا إليه وشكى البيت إلى تمشي أن نذرت أخته إن فقال سلم و عليه
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بدنة ولتھد فلتركب أختك

 عباس بن أتيت  قال األعرج بن الحكم عمى حدثني عمر بن حاجب ثنا معاذ بن معاذ اثن أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2135
 صومه عن قلت تسأل باله أي عن قال عاشوراء يوم عن أخبرني فقلت الجليس نعم وكان إليه فجلست زمزم عند متكئ وھو
 و عليه هللا صلى محمد يصومه كان أكذاك قلت صائما منھا فأصبح تاسعة من أصبحت فإذا فاعدد المحرم ھالل رأيت إذا قال
  مسلم شرط على صحيح إسناده  نعم قال سلم

 النبي عن عباس بن عن يحدث طاوسا سمعت ليثا سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2136
  ضعيف إسناد وھذا لغيره سنح  فليسكت أحدكم غضب وإذا تعسروا وال ويسروا علموا  قال انه سلم و عليه هللا صلى

 عن يحدث عمرو بن المنھال سمعت قال خالد أبي يزيد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2137
 سبع فيقول أجله يحضر لم مريضا يعود مسلم عبد من ما  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد
  صحيح  عوفي اال يشفيك ان العظيم العرش رب العظيم هللا أسأل مرات

 قال عباس بن عن الحرث بن هللا عبد عن عمرو بن المنھال عن حجاج ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2138
 قد كان ان هللا شفاه تمرا سبع يشفيك ان العظيم العرش رب العظيم هللا اسأل فقال مريضا عاد من  قال رفعة أراه معاوية أبو
  صحيح  اإلسناد على ووافقه رفعة في يشك لم يزيد وحدثنا أبي قال هللا عبد قال أجله في يعنى آخر

 هللا صلى النبي أتى عامر بن عقبة ان عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن ھمام أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2139
 البخاري شرط على صحيح إسناده  بدنة ولتھد تركب ان أختك مر قال البيت إلى تمشي ان نذرت أخته ان  فذكر سلم و عليه
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله

  عباس بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال بشر أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2140
 أكنت دين أختك على كان لو أرأيت فقال ذلك عن فسأل سلم و عليه هللا صلى النبي أخوھا فأتى فماتت تحج ان نذرت امرأة ان

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالوفاء أحق فھو جل و عز هللا فاقضوا قال نعم قال قاضيه

 عن محمد قال القرى مسلما سمعت روح قال شعبة حدثنا قاال وروح جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2141
 أھل  روح قال بالحج أصحابه وأھل بالعمرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھل يقول عباس بن سمعت قال القري مسلم
 آخر ورجل طلحة ھدى معه يكن لم ممن وكان أحل ھدى معه يكن لم فمن بالحج وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مسلم رجال فمن القري مسلم غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على حيحص إسناده  فأحال

 الجعد أبي بن سالم عن يحدث التيمي المجبر بن يحيى سمعت شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2142
 له وأعد ولعنه عليه هللا وغضب فيھا خالدا جھنم جزاؤه{  قال متعمدا رجال قتل رجال أرأيت فقال أتاه رجال أن  عباس بن عن
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 بعد وحي نزل وما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قبض حتى شيء نسخھا ما نزل ما آخر في أنزلت لقد قال}  عظيما عذابا
 هللا رسول سمعت وقد بالتوبة له وأنى قال اھتدى ثم صالحا وعمل وآمن تاب إن أرأيت قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 بيمينه رأسه وآخذا بيساره أو بيمينه قاتله آخذا القيامة يوم يجيء متعمدا رجال قتل رجل أمه ثكلته يقول سلم و عليه هللا صلى
 يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  قتلني فيم عبدك سل رب يا يقول العرش قبل في دما أوداجه تشخب شماله أو
  المجبر بن

 كان  فقال عباس بن عند النبيذ ذكروا قال عمر أبي يحيى عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2143
 فإن العصر إلى والثالثاء اإلثنين يوم فيشربه اإلثنين ليلة مثل شعبة قال السقاء في له ينبذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 الخدام سقاه شيء منه فضل فإن العصر إلى األربعاء ويوم قال إال أحسبه وال شعبة قال صبه أو الخدام سقاه شيء منه فضل
  مسلم رجال فمن عمر أبي يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  صبه أو

 عن جبير بن سعيد عن السائب بن وعطاء ثابت بن عدى عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2144
 ال يقول ان مخافة الطين فرعون فم في يدس كان جبريل ان  قال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى أحدھما رفعه قال عباس بن
  السائب بن عطاء غير الشيخين رجال ثقات رجاله عباس ابن على موقوفا صحيح  هللا اال إله

 هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب عن عبةش ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2145
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ربا الحبلة حبل في السلف في  قال أنه سلم و عليه

 قال مليكة أبي بن هللا عبد عن الشھيد بن يعنى حبيب عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2146
 سفر من جاء وقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استقبلنا حين أتذكر  عباس البن الزبير بن فقال عباس وبن يرالزب بن شھدت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وتركك ھاشم بنى من غالما وفالنا فحملني نعم فقال

 قال قال عباس بن عن جبير بن عيدس عن حرب بن سماك عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2147
 محمد يا فقال أزرق رجل فدخل قال شيطان بعيني أو شيطان بعين ينظر رجل عليكم يدخل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
}  يعلمون وھم الكذب على ويحلفون{  المجادلة في اآلية ھذه فنزلت قال يحلف وجعل قال ھذا نحو أو شتمتنى أو سببتني عالم
  صدوق وھو مسلم رجال فمن حرب بن سماك غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  األخرى ةواآلي

 الذي فإن السياق ينافي خطأ - شاكر أحمد قال كما - محمد يا وزيادة جاء كذا"  شتمتنى أو سببتني عالم محمد يا فقال"  قوله* 
 من يتبرأ كاذبا يحلف وھو ويتھمه يسأله)  سلم و عليه هللا صلى(  هللا ورسول األزرق المنافق ھو واشتم السب إليه نسب
  الصواب على 2407 أحمد عند أيضا ويأتي الطبري عند الصواب على وھو... .  التھمة

 صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2148
 فإن الھلك ھلك فأما قطن بن العزى بعبد الناس أشبه أصله رأسه كان أزھر ھجان أعور الدجال في  قال هأن سلم و عليه هللا

  الصحيح رجال ثقات رجاله لغيره صحيح  ھذا من بنحو فحدثني قتادة به فحدثت شعبة قال بأعور ليس تعالى ربكم

 أتى رجال ان عباس بن هللا عبد عن عكرمة عن قتادة عن أبي حدثني ھشام بن معاذ ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2149
 القدر ليلة فيھا يوفقني هللا لعل بليلة فأمرني القيام على يشق عليل كبير شيخ انى هللا نبي يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بالسابعة عليك قال

 صلى هللا رسول بي مر  يقول عباس بن سمعت حمزة أبي عن شعبة ثنا جعفر بن دمحم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2150
  حسن إسناده  معاوية إلى بي بعث ثم حطأة فحطأني فدعاني باب خلف منه فاختبأت الغلمان مع ألعب وأنا سلم و عليه هللا
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 كان  قال عباس بن عن جبير بن يدسع عن بشر أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2151
 متتابعا شھرا صام وما يصوم أن يريد ال نقول حتى ويفطر يفطر أن يريد ال نقول حتى يصوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  المدينة قدم منذ رمضان غير

 هللا صلى النبي أھل  قال أنه عباس بن عن مجاھد عن زياد بيأ بن يزيد أخبرنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2152
 الھدى ساق يكن لم من وأمر الھدى أجل من يحل ولم يقصر ولم والمروة الصفا وبين بالبيت طاف قدم فلما بالحج سلم و عليه
  زياد أبي بن يزيد لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  يحل ثم يحلق أو ويقصر يسعى وان يطوف ان

 صلى هللا رسول أن  عباس بن عن على بن محمد جعفر أبو ثنا الجعفي جابر أنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2153
 جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  يتوضأ ولم صلى ثم فأكله وكتفا عرقا منھا فأخذ بقدر مر سلم و عليه هللا

  الجعفي

 هللا رسول قال قال عباس بن جده عن أبيه عن على بن داود عن ليلى أبي بن أنا شيمھ قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2154
  ضعيف إسناده  يوما بعده أو يوما قبله وصوموا اليھود فيه وخالفوا عاشوراء يوم صوموا  سلم و عليه هللا صلى

 هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن الشعبي عن جابر عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2155
 وكلم قال ونصفا مدا أجره الحجام وأعطى فحجمه بياضة لبني غالما فدعا قال األخدعين في احتجم احتجم إذا كان سلم و عليه
  الجعفي جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  مدان عليه وكان مدا نصف عنه فحطوا مواليه

 عباس وبن عمر بن عن يحدث الشعبي سمعت قال جابر عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2156
  ضعيف إسناده  سنة السفر في والوتر تمام وھى ركعتين السفر في الصالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سن  قاال

 عن عباس بن عن جبير بن سعيد نع عمار عن جابر عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2157
 وھذا لغيره صحيح  الجنة في بيتا له هللا بنى لبيضھا قطاة كمفحص ولو مسجدا  بنى من  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي
  ضعيف إسناد

 فنھاني تمتعت  قال الضبعي جمرة أبا سمعت قال شعبة ثنا قاال وحجاج جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2158
 عمرة فقال منامي في آت فأتاني فنمت البيت إلى انطلقت ثم قال بھا فأمرني ذلك عن فسألته عباس بن فأتيت ذلك عن ناس
 وقال سلم و عليه هللا صلى القاسم أبي سنة أكبر هللا أكبر هللا فقال رأيت بالذي فأخبرته عباس بن فأتيت قال مبرور وحج متقبلة
 أبي من ثق أو جمرة وأبو واحدا اال جمرة أبي عن شعبة أسند ما هللا عبد قال دم في شرك أو شاة أو بقرة وأ جزور الھدى في

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حمزة

 بن عن شفي بن سعيد عن السفر أبي عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2159
 اال يصل لم أھله من خرج إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  فقال السفر في الصالة عن يسألونه الناس جعل قال عباس
  شفي بن سعيد غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  أھله إلى رجع حتى ركعتين

 فذكر عباس بن عند كنت  لقا شفي بن سعيد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2160
  صحيح إسناده  الحديث

 هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2161
 رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  السقاء في من يشرب وان والجاللة المجثمة عن نھى سلم و عليه

  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين
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 الناس يفتى وھو عباس بن عند كنت  قال أنس بن النضر عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2162
 وإني العراق أھل من رجل انى فقال العراق أھل من رجل جاءه حتى فتياه من شيئا سلم و عليه هللا صلى هللا نبي إلى يسند ال

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت عباس بن فقال فدنا ثالثا أو مرتين أما أدنه عباس بن له فقال التصاوير ھذه أصور
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بنافخ وليس الروح فيه ينفخ ان القيامة يوم يكلف الدنيا في صورة صور من يقول

 عباس بن عن جبير بن نافع عن الفضل بن هللا عبد عن مالك عن مھدي بن الرحمن بدع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2163
 صحيح إسناده  صماتھا وأذنھا نفسھا في تستأذن والبكر وليھا من بنفسھا أحق األيم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
  الشيخين شرط على

 عباس بن مولى كريب عن سليمان بن مخرمة عن مالك عن لرحمنا عبد على قرأت قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2164
 عرض في فاضطجعت  قال خالته وھى سلم و عليه هللا صلى النبي زوج ميمونة عند بات أنه أخبره عباس بن هللا عبد ان

 انتصف إذا ىحت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنام طولھا في وأھله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول واضطجع الوسادة
 اآليات العشر قرأ ثم بيده وجھه عن النوم يمسح فجلس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استيقظ بقليل بعده أو بقليل قبله أو الليل

 مثل فصنعت فقمت عباس بن قال يصلي قام ثم وضوءه فأحسن منھا فتوضأ معلقة شن إلى قام ثم عمران آل سورة خواتيم
 ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فصلى ففتلھا اليمنى إذني وأخذ رأسي على يده فوضع جنبه إلى فقمت ذھبت ثم صنع الذي

 صحيح إسناده  الصبح فصلى خرج ثم خفيفتين ركعتين فصلى فقام المؤذن أتاه حتى اضطجع ثم أوتر ثم ركعتين ثم ركعتين
  الشيخين شرط على

 النبي رأيت  قال عباس بن عن عمار أبي بن عمار عن سلمة بن حماد ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2165
 هللا رسول يا قلت قال شيئا فيھا يتتبع أو يلتقطه دم فيھا قارورة معه أغبر أشعث النھار بنصف المنام في سلم و عليه هللا صلى
 على قوي إسناده  اليوم ذلك قتل فوجدناه اليوم ذلك فحفظنا عمار قال اليوم منذ أتتبعه أزل لم وأصحابه الحسين دم قال ھذا ما

  مسلم شرط

  قال عباس بن عن الحكم بن عمران عن كھيل بن سلمة عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2166
 فاتاه فدعا قال نعم واقال وتفعلون قال بك ونؤمن ذھبا الصفا لنا يجعل أن ربك لنا ادع سلم و عليه هللا صلى للنبي قريش قالت

 ال عذابا عذبته منھم ذلك بعد كفر فمن ذھبا الصفا لھم أصبح شئت ان ويقول السالم عليك يقرأ جل و عز ربك ان فقال جبريل
  مسلم شرط على صحيح إسناده  والرحمة التوبة باب بل قال والرحمة التوبة باب لھم فتحت شئت وان العالمين من أحدا أعذبه

 هللا صلى نبيكم عم بن حدثني يقول العالية أبا سمعت قال قتادة عن شعبة ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد ناحدث - 2167
 ونسبه متى بن يونس من خير أنا يقول أن ألحد ينبغي ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن يعنى سلم و عليه
  خينالشي شرط على صحيح إسناده  أبيه إلى

 عبد عن اليماني طاوس عن المكي الزبير أبي عن مالك عن الرحمن عبد على قرأت قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2168
 أعوذ انى اللھم قولوا يقول القرآن من السورة يعلمھم كما الدعاء يعلمھم كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن هللا
 إسناده  والممات المحيا فتنة من بك وأعوذ الدجال المسيح فتنة من بك وأعوذ القبر عذاب من بك وأعوذ جھنم عذاب من بك

  مسلم شرط على صحيح

  قال عباس بن عن عطاء عن إبراھيم عن الفرات أبي بن يعنى داود عن يزيد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2169
 فانطلق بالل بيد أخذ ثم الصالة بعد خطب ثم إقامة وال أذان بغير ركعتين فطر يوم اسبالن سلم و عليه هللا صلى هللا نبي صلى
  صحيح إسناده  يتصدقن أن فيأمرھن يأتيھن أن عندھن من قفي ما بعد بالال أمر ثم فخطبھن النساء إلى



 
 

253 
 

 طارق عن ثنا األعمش قال موياأل سعيد بن يحيى حدثنا كتابه من حنبل بن محمد بن أحمد أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2170
 آخرھم فأذق نكاال قريش أوائل أذقت إنك اللھم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال عباس بن قال قال جبير بن سعيد عن
  حسن إسناده  نواال

  قال عباس بن عن طاوس عن مسلم بن الحسن عن جريج بن ثنا ربيعه بن محمد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2171
 إسناده  إقامة وال أذان بغير الخطبة قبل صلى فكلھم وعثمان وعمر بكر وأبي العيد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع شھدت
  ربيعة بن محمد غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح

 بمثل  سلم و عليه هللا ىصل النبي عن جابر عن عطاء عن جريج بن ثنا ربيعة بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2172
  صحيح إسناده  ذلك

  قال عباس بن عن طاوس عن مسلم بن الحسن عن جريج بن عن سفيان ثنا مؤمل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2173
 أذان بغير خطب ثم وعثمان خطب ثم وعمر خطب ثم بكر أبو وصلى خطب ثم العيد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى
  صحيح  ةإقام وال

 قال عباس بن عن حوشب بن شھر عن السدوسي حنظلة عن جعفر أبو مالك بن القاسم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2174
 وقد... .  ضعيف إسناده  شيئا عليھا يزد لم الكتاب بأم اال فيھما يقرأ ال ركعتين العيد  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى
 )  الغاشية(  و)  األعلى ربك اسم سبح(  بـ و)  الساعة اقتربت(  و)  ق(  بـ العيدين يف القراءة مسلم عند ثبت

 بن قال يقول عكرمة سمعت قال أبان بن يعنى الحكم ثنا حكيم أبي بن يزيد ثنا أبي حدثني أحمد بن هللا عبد حدثنا -  2175
  قوي إسناده  العنزة وراء من يمر والحمار إليھا فصلى بعرفات سلم و عليه هللا صلى النبي يدي بين العنزة ركزت  قال عباس

 حاصر  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج ثنا خنيس بن بكر بن القدوس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2176
 و عليه هللا لىص هللا رسول وكان بكرة أبو أحدھما فأعتقھما عبدان إليه فخرج الطائف أھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  لغيره حسن  إليه خرجوا إذا العبيد يعتق سلم

 مجاھد عن األخنس بن بكير عن عائذ بن أيوب عن جعفر أبو المزني مالك بن القاسم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2177
 السفر وفي ربعاأ الحضر في سلم و عليه هللا صلى نبيكم لسان على الصالة فرض جل و عز هللا ان  قال عباس بن عن

  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  ركعة الخوف وفي ركعتين

 عباس بن عن كريب عن سالم عن منصور عن الثوري سفيان أخت بن محمد بن عمار ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2178
 ما الشيطان وجنب الشيطان جنبني اللھم هللا بسم يقول أن أھله أتى إذا أحدكم أيعجز  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  أبدا الشيطان يضره لم ولدا ذلك في بينھما قضى هللا فإن رزقتني
  مسلم رجال فمن محمد بن عمار غير

 قلت قال امرأة ألك سعيد يا  عباس بن لي قال قال سعيد عن عطاء عن عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2179
  نساء أكثرھم كان األمة ھذه خير فإن تزوج قال ال قلت قال أتزوجت سعيد يا فقال إليه فعدت قال فتزوج رجعت فإذا قال ال

  عاصم بن علي لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح

 هللا رسول اغتسل  قال عباس بن انا عكرمة عن حبيالر على أبو ثنا عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2180
 إلى مضى ثم فبلھا شعره من فأخذ الماء يصبھا لم األيسر منكبه على لمعة رأى خرج فلما جنابة من سلم و عليه هللا صلى
  جدا ضعيف إسناده  الصالة
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 بن مولى كعب أبي عن الخثعمي مسلم بن ثعلبة عن عياش بن إسماعيل ثنا اليمان أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2181
 ال ولم فقال السالم عليه جبريل عنك أبطأ لقد هللا رسول يا له قيل أنه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عباس
  ضعيف إسناده  رواجبكم تنقون وال شواربكم تقصون وال أظفاركم تقلمون وال تستنون ال حولي وأنتم عنى يبطئ

 جبير بن سعيد عن عمرو بن المنھال عن يزيد خالد أبي عن شعبة ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد ثناحد -  2182
 رب العظيم هللا أسأل مرات سبع فقال أجله يحضر لم مريضا أتى من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن

  صحيح  عوفي اال يشفيه أن الكريم العرش

 و عليه هللا صلى النبي بي مر  قال عباس بن عن الشعبي عن عاصم عن شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد ناحدث - 2183
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قائم وھو فشرب زمزم من بدلو فأتيته واستسقى بماء فدعا زمزم من قريبا سلم

 بن أخي وبن كيسان بن صالح حدثني قال سعد بن إبراھيم ثنا اشميالھ داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2184
 أخبرني شھاب بن قال صالح عن أبي حدثني قال ويعقوب عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن كالھما شھاب
 قال كسرى إلى بكتابه حذافة بن هللا عبد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعث  قال أخبره عباس بن ان هللا عبد بن هللا عبيد
 بن قال مزقه قرأه فلما كسرى إلى البحرين عظيم فدفعه يعقوب قال كسرى إلى البحرين عظيم يدفعه البحرين عظيم إلى فدفعه
 شرط على صحيح إسناده  ممزق كل يمزقوا بأن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عليھم فدعا قال المسيب بن فحسبت شھاب

  الشيخين

 و عليه هللا صلى هللا رسول صام  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2185
 غير الثقات رجال رجاله صحيح إسناده  يفطروا أن الناس وأمر فأفطر لبن من بقدح فأتى قديدا أتى حتى مكة فتح يوم سلم
  البخاري رجال فمن مقسم

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا - 2186
  صحيح إسناده  صائم وھو بالقاحة احتجم

  منھا الغربي الجنوب في تقريبا كم 95 المدينة عن يبعد موضع:  القاحة* 

 عن سلمة أبي بن يعنى العزيز عبد ثنا قاال محمد بن يعنى نسويو المثنى بن حجين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2187
 امرأة على سلم و عليه هللا صلى النبي مر  قال عباس بن هللا عبد عن عباس بن هللا عبد مولى كريب عن عقبة بن إبراھيم
 مسلم شرط على صحيح إسناده  أجر ولك نعم قال حج ألھذا هللا رسول يا فقالت بضبعه فأخذت محفة في لھا صبي ومعھا
  مسلم رجال فمن عقبة بن إبراھيم غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 ان  قال حدثه عباس بن ان سيرين بن محمد عن أيوب عن زيد بن يعنى حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2188
  صحيح  يتوضأ ولم فصلى قام ثم كتفا تعرق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 خرجت  قال سلمة بن موسى عن التياح أبي عن زيد بن يعنى حماد ثنا حجاج بن يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2189
 الحديث فذكر سنان فسأله فأتيناه عباس بن في لك ھل سنان لي فقال الطريق في علينا فأزحفتا بدنتان ومعنا سلمة بن وسنان أنا
 عن حج قال يحجج ولم كبير شيخ أبي إن هللا رسول يا فقال الجھني سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول سأل عباس بن وقال قال
  مسلم رجال فمن سلمة بن موسى غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  أبيك

 انا فقلت عباس بن سألت  قال وعلة بن الرحمن عبد عن أسلم بن زيد عن فليح ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2190
 خمر برواية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على دوس من رجل قدم فقال الخمر غالتھا أكثر وان الكروم بھا لنا بأرض
 فأمره معه إنسان على الراوية صاحب فأقبل بعدك حرمھا هللا ان علمت ھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال له اھداھا



 
 

255 
 

 فأمر قال ثمنھا وأكل بيعھا حرم شربھا حرم الذي ان علمت ھل قال ببيعھا قال أمرته بماذا سلم و عليه هللا لىص النبي فقال
  حسن إسناد وھذا صحيح  فأھريقت بالمزادة

 قالبة أبي عن أيوب عن زيد بن يعنى حماد حدثنا قاال المعنى موسى بن وحسن يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2191
 والعصر الظھر بين يجمع حتى الظھر أخر المنزل فأعجبه منزال نزل إذا كان  قال رفعه قد اال أعلمه ال قال عباس بن عن
  منزال فنزل سافر إذا كان حسن قال والعصر الظھر بين فيجمع المنزل يأتي حتى الظھر أخر المنزل له يتھيأ ولم سار وإذا

  موقوف أنه والمحفوظ رفعه في مشكوك أنه إال ثقات ورجاله:  الفتح في الحافظ قال... .  الشيخين رجال ثقات رجاله

 رسول نھى  قال عباس بن عن مھران بن ميمون عن بشر أبي عن عوانة أبو ثنا أيوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2192
 رجاله مسلم شرط على يحصح إسناده  الطير من مخلب ذي كل وعن السباع من ناب ذي كل عن سلم و عليه هللا صلى هللا

  مسلم رجال فمن مھران بن ميمون غير الشيخين رجال ثقات

 كان إنما  قال عباس بن عن عطاء عن شنظير بن كثير عن زيد بن يعنى حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2193
 تلك تقعقعت نفروا فإذا والقعاب والجعاب يالعص يعلقوا حتى الناس حافتي يقفون كانوا البادية أھل قبل من اإليضاع بدء

 الناس أيھا يا بيده يقول وھو حاركھا ليمس ناقته ذفري وإن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رؤي ولقد قال بالناس فنفروا
  حسن إسناده  بالسكينة عليكم الناس أيھا يا بالسكينة عليكم

 هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن وأيوب حميد عن سلمة بن ادحم ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2194
  محفوظا سلم و عليه هللا صلى النبي كان عكرمة فقال يتوضأ ولم فصلى فقام غطيط له سمع حتى نام سلم و عليه هللا صلى
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده

 عن وقيس أيوب أنا حماد قال عفان قال أيوب عن سلمة بن حماد ثنا قاال وعفان يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2195
 ثم استيقظوا ثم القوم نام حتى ليلة ذات العشاء أخر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن رباح أبي بن عطاء
  توضؤوا انھم يذكر ولم ھمب فصلى فخرج قال هللا رسول يا الصالة فقال الخطاب بن عمر فجاء قيس قال استيقظوا ثم ناموا
  مسلم شرط على صحيح إسناده

 عن مسلم أبي بن كريب عن دينار بن عمرو عن سلمة بن حماد حدثنا قاال وحسن يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2196
 يساره عن متفق قال الليل من يصلي فقام الحرث بنت ميمونة بيت في كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن

 حديثه في يعنى حسن قال يتوضأ ولم فصلى فقام باألذان بالل جاءه ثم نفخ حتى نام ثم صلى ثم يمينه عن فأقامني بيدي فأخذ
  مسلم شرط على صحيح إسناده  نفخ حتى نام صالته قضى فلما ميمونة بيت في سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنت

 عباس بن سلم و عليه هللا صلى نبيكم عم بن ثنا العالية أبي عن قتادة ثنا شيبان ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2197
 شنوءة رجال من كأنه جعدا طواال آدم رجال عمران بن موسى بي أسرى ليلة رأيت  سلم و عليه هللا صلى هللا نبي قال قال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الرأس سبط لبياضوا الحمرة إلى الخلق مربوع السالم عليھما مريم بن عيسى ورأيت

 قال قال عباس بن نبيكم عم بن ثنا العالية أبو ثنا قال قتادة عن شيبان تفسير في حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2198
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مثله  فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا رسول قضى  قال عباس بن عن عكرمة عن منصور بن عباد ثنا ربيعة بن محمد ثنا أبي دثنيح هللا عبد حدثنا -  2199
 وال لھا قوت ال أن وقضى الحد يجلد فإنه ولدھا رمى أو رماھا ومن ألب يدعى ال أن المالعنة بن في سلم و عليه هللا صلى
  ضعيف إسناده  عنھا متوفى وال طالق غير من يتفرقان أنھما أجل من سكنى

 و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن حميد عن سلمة بن حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2200
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  محرمان وھما الحرث بنت ميمونة تزوج سلم
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 هللا رسول ان عباس بن عن عكرمة عن العطار اءعط عن سلمة بن حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2201
  جدا ضعيف إسناد وھذا موقوفا صحيح  حائضا امرأته يغشى الذي يعنى بدينار يتصدق  قال سلم و عليه هللا صلى

 هللا رسول لقي  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن سماك عن عوانة أبو ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2202
 نعم قال فالن آل بأمة فجرت أنك بلغني قال عنى بلغك وما قال عنك بلغني ما أحق فقال مالك بن ماعز سلم و عليه هللا صلى
 حسن صدوق وھو مسلم رجال فمن سماك غير الشيخين رجال ثقات رجاله  برجمه أمر ثم مرات أربع شھد حتى فرده

  1693 مسلم أخرجه و... .  عكرمة غير عن روايته في الحديث

 ان  عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على عن سلمة بن يعنى حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2203
 ضعيف إسناده  فرعون في في فأدسه البحر حال من آخذ وأنا رأيتني لو سلم و عليه هللا صلى للنبي قال السالم عليه جبريل
  وقفه األصح أن ھناك وبينا الشيخين رجال ثقات رجاله بسند 2144 وتقدم

 رسول بعثني  قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن زيد بن عن حماد حدثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2204
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بليل جمع من الثقل في سلم و عليه هللا صلى هللا

 ان عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على عن سلمة بن يعنى حماد عن يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2205
  ضعيف إسناده  شئت ما منھا فخذ الصالة إليك حبب قد انه السالم عليه جبريل لي قال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عن زيد بن على أنا عفان قال زيد بن على عن سلمة بن يعنى حماد ثنا وعفان يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2206
 الجماع دون ما منھا فأصبت الدولج فأدخلتھا تبايعه جاءت امرأة فقال عمر أتى رجال ان  عباس بن عن مھران بن يوسف
 الفق قال هللا سبيل في مغيب لعلھا فقال فسأله فأتاه قال فسأله بكر أبا فائت قال أجل قال هللا سبيل في مغيب لعلھا ويحك فقال
 الصالة وأقم{  القرآن ونزل هللا سبيل في مغيب فلعلھا قال ذلك مثل له فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى ثم عمر قول مثل

 فضرب عامة للناس أم خاصة إلى هللا رسول يا فقال اآلية آخر إلى}  السيئات يذھبن الحسنات إن الليل من وزلفا النھار طرفي
 وھذا لغيره صحيح  عمر صدق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال عامة للناس بل عين نعمة الو ال فقال بيده صدره عمر
  زيد بن علي لضعف ضعيف إسناد

  قال عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على عن سلمة بن يعنى حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2207
 وھذا صحيح  فاصنعوا ھكذا أحسنتم فقال الشراب ھذا من فسقيناه زيد بن أسامة ورديفه مسل و عليه هللا صلى هللا رسول جاء
  زيد بن علي لضعف ضعيف إسناد

 سعيد عن حدثني عجالن بن الجزري األفطس سالما اال أحفظه ما قال شجاع بن مروان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2208
 على صحيح إسناده  الكي عن أمتي وأنھى نار وكية محجم وشرطة عسل شربة ةثالث في الشفاء  قال عباس بن عن جبير بن

  البخاري شرط

 أبى حدثني يعقوب بن قال الزھري عن سعد بن يعنى إبراھيم حدثني عيسى بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2209
 قال يسدلون الكتاب أھل وكان رؤوسھم رقونيف المشركون كان قال  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن

 قال يؤمر لم ما بعض في يعقوب قال الكتاب أھل موافقة ويعجبه يحب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان أشعارھم يعقوب
 شرط على صحيح الثاني واإلسناد مسلم شرط على صحيح األول اإلسناد  بعد فرق ثم ناصيته فسدل فيه يؤمر لم فيما إسحاق
  الشيخين

 رأيت  قال الطفيل أبي عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن خيثمة أبو ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2210
 الحجر ركن يستلم معاوية فطفق كالمھما أسمع ظھورھما في أتلوھما وأنا عباس بن هللا عبد يساره عن بالبيت يطوف معاوية



 
 

257 
 

 ليس فإنه عباس بن يا منك دعني معاوية فيقول الركنين ھذين يستلم لم سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس ان عباس بن له فقال
  مسلم شرط على قوي إسناده  ذلك له قال الركنين من شيء على يده وضع كلما يزيده ال عباس بن فطفق مھجور شيء منھا

  قال عباس بن عن عكرمة عن دينار بن عمرو عن لرحمنا عبد بن داود ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2211
 الجعرانة من الثالثة وعمرة قابل من القعدة ذي في القضاء وعمرة الحديبية من عمرة أربعا سلم و عليه هللا صلى النبي اعتمر

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حجته مع التي والرابعة

 هللا عبد بن هللا عبيد عن أبيه عن الزناد أبي بن الرحمن عبد ثنا العباس أبي بن يمإبراھ ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2212
 أولئك{  و}  الكافرون ھم فأولئك هللا أنزل بما يحكم لم ومن{  أنزل جل و عز هللا إن  قال عباس بن عن مسعود بن عتبة بن
 قھرت قد إحداھما وكانت اليھود من الطائفتين في هللا أنزلھا عباس بن قال قال}  الفاسقون ھم أولئك{  و}  الظالمون ھم

 قتله قتيل وكل وسقا خمسون فديته الذليلة من العزيزة قتله قتيل كل ان على اصطلحوا أو ارتضوا حتى الجاھلية في األخرى
 لمقدم كلتاھما طائفتانال فذلت المدينة سلم و عليه هللا صلى النبي قدم حتى ذلك على فكانوا وسق مائة فديته العزيزة من الذليلة
 فأرسلت قتيال العزيزة من الذليلة فقتلت الصلح في وھو عليه يوطئھما ولم يظھر لم ويومئذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 واحد وبلدھما واحد ونسبھما واحد دينھما قط حيين في ھذا كان وھل الذليلة فقالت وسق بمائة إلينا ابعثوا ان الذليلة إلى العزيزة

 الحرب فكادت ذلك نعطيكم فال محمد قدم إذ فأما منكم وفرقا لنا منكم ضيما ھذا أعطيناكم إنما انا بعض دية نصف بعضھم دية
 بمعطيكم محمد ما وهللا فقالت العزيزة ذكرت ثم بينھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يجعلوا أن على ارتضوا ثم بينھما تھيج
 ان رأيه لكم يخبر من محمد إلى فدسوا لھم وقھرا منا ضيما اال ھذا أعطونا ما صدقوا دولق منكم يعطيھم ما ضعف منھم

 المنافقين من ناسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فدسوا تحكموه فلم حذرتم يعطكم لم وان حكمتموه تريدون ما أعطاكم
 وما كله بأمرھم رسوله هللا أخبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جاء فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأى لھم ليخبروا
 لم ومن{  قوله إلى}  آمنا قالوا الذين من الكفر في يسارعون الذين يحزنك ال الرسول أيھا يا{  جل و عز هللا فأنزل أرادوا
  حسن إسناده  جل و عز هللا عنى وإياھما نزلت وهللا فيھما قال ثم}  الفاسقون ھم فأولئك هللا أنزل بما يحكم

 إلى فيھما اليھود وتحاكم زنيا الذين اليھوديين قصة و ھذا يعني - السببان ھذان اجتمع يكون وقد:  التفسير في كثير ابن قال* 
 نزول يكون أن يجب وليس المتعين الصحيح وھو:  شاكر أحمد قال.  ذلك في اآليات فنزلت واحد وقت في -  هللا رسول
 بعض فبحكي حكمھا في فيصال القرآن يأتي ثم عدة حوادث تقع ما وكثيرا االثنين وقوع صح وقد واحد لحادث اآليات

  صحيح وكل غيره غيره ويحكي السبب الصحابة

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن خالد أنا عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2213
 صور ومن بعاقد وليس شعيرة يعقد حتى عذب تحلم ومن اآلنك أذنه في صب كارھون له وھم ومق حديث إلى يستمع من  سلم

  صحيح  بنافخ وليس فيھا ينفخ ان كلف صورة

  قال األعرج بن هللا عبد بن الحكم عن غالب بن عمرو بن معاوية أنا عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2214
 قلت قال باله أي عن قال عاشوراء عن أخبرني عباس أبا يا فقلت قال له بردا متوسد وھو لسقايةا بيت في عباس بن عند كنت
 و عليه هللا صلى محمد يصومه كان كذا قلت صائما التاسع يوم أصبح ثم تسعا فاعدد المحرم أھللت أنت إذا قال صيامه عن
  صحيح  نعم قال سلم

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد أخبرني عاصم نب على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2215
 استلمه لمن يشھد به ينطق ولسان بھما يبصر عينان له القيامة يوم الحجر ھذا يأتي  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
  صحيح  بحق

 يوم األسرى من ناس كان  قال عباس بن عن عكرمة اثن داود قال قال عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2216
 يبكى غالم يوما فجاء قال الكتابة األنصار أوالد يعلموا ان فداءھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل فداء لھم يكن لم بدر
  حسن  أبدا تأتيه ال وهللا بدر بذحل يطلب الخبيث قال معلمي ضربني قال شأنك ما فقال أبيه إلى
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 رسول أمر  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2217
 وھذا لغيره حسن  وثيابھم بدمائھم ادفنوھم وقال والجلود الحديد عنھم ينزع أن بالشھداء أحد يوم سلم و عليه هللا صلى هللا

  ضعيف إسناد

 األنصار من رجال ان  عباس بن عن عكرمة عن ھند أبي بن داود عن عاصم بن على ثنا أبي نيحدث هللا عبد حدثنا -  2218
 قومه بھا فبعث اآلية آخر إلى}  إيمانھم بعد كفروا قوما هللا يھدى كيف{  تعالى هللا فأنزل بالمشركين ولحق اإلسالم عن ارتد
  صحيح  هعن وخلى منه ذلك سلم و عليه هللا صلى النبي فقبل تائبا فرجع

 رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد أنا قال على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2219
 يجلو اإلثمد أكحالكم خير من وان موتاكم فيھا وكفنوا ثيابكم خير من فإنھا البياض ثيابكم من البسوا  سلم و عليه هللا صلى هللا

  صحيح  لشعرا وينبت البصر

 أبي عن خثيم بن عثمان بن هللا وعبد الطفيل أبي عن الجريري عن عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2220
 مشى اليماني الركن إلى انتھى إذا بالبيت أشواط ثالثة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رمل  قال عباس بن عن كالھما الطفيل
 البيھقي رواه"  سنة وكانت"  قوله و.  صحيح  سنة وكانت عباس بن قال قال أطواف أربعة ومشى يرمل ثم الحجر يأتي حتى
  عباس ابن عن الصحيحة الرواية وھي"  بسنة وليست"  فيه فقال الجريري طريق من

 صلى هللا رسول نكا  قال عباس بن أنا الوليد أبي بركة عن الحذاء أنا عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2221
 الشحوم عليھم حرمت اليھود هللا لعن قال ثم فضحك السماء إلى فنظر قال الحجر مستقبال المسجد في قاعدا سلم و عليه هللا

  صحيح  ثمنه عليھم حرم شيء أكل قوم على حرم إذا جل و عز هللا وان أثمانھا وأكلوا فباعوھا

 يقطع عباس بن عند ذكر  قال العرني الحسن ثنا العطار المعلى أبو أنا عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2222
 هللا صلى هللا ورسول حمار على أقبلت رأيتني لقد وحمارا كلبا مسلمة بامرأة عدلتم بئسما قال والمرأة والحمار الكلب الصالة
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع ودخلت نهع وخليت عنه نزلت مستقبله منه قريبا كنت إذا حتى بالناس يصلي سلم و عليه
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ولقد صنعت عما نھاني وال صالته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أعاد فما صالته في

 و عليه هللا صلى هللا رسول أعاد فما سلم و عليه هللا صلى هللا برسول عاذت حتى الصفوف تخلل وليدة فجاءت بالناس يصلي
 حجرات بعض من جدي فخرج مسجد في يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ولقد صنعت عما نھاھا وال صالته سلم
 الجدي تقولون أفال عباس بن قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فمنعه يديه بين يجتاز فذھب سلم و عليه هللا صلى النبي
  عاصم بن علي لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  الصالة يقطع

 يعنى حبيب عن المليح أبا يعنى الحسن أنا قال الرقى الرحمن عبد أبو ميمون بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2223
 وصارت حجته انقضت فقد والمروة الصفا وبين بالبيت وطاف حاجا قدم من  قال عباس بن عن عطاء عن مرزوق أبي بن

 وال بجرح يذكروة لم أحمد شيخ الرقي ميمون بن هللا عبد  سلم و عليه هللا صلى رسوله وسنة جل و عز هللا سنة كذلك عمرة
  ثقات رجاله وباقي تعديل

 قاله وھذا وانفسخت انكسرت بمعنى"  ينقض أن يريد"  تعالى قوله في كما الضاد بتشديد أنه الظاھر"  حجته انقضت وقد* " 
 )  السندي قاله(  فهخال على والجمھور اعتقاده على

 أن  عباس بن عن دينار بن عمرو عن المكي سعد بن قيس أنا سيف أنا الحباب بن زيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2224
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ويمين بشاھد قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عباس بن عن عكرمة عن الكريم عبد عن فرات ثنا يزيد أبو الرقى يزيد بن إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2225
 فعل لو فقال قال عنقه على أطأ حتى آلتينه الكعبة عند يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لئن  جھل أبو قال قال
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 هللا صلى هللا رسول يباھلون الذين خرج ولو النار في مقاعدھم ورأوا لماتوا الموت تمنوا اليھود أن ولو عيانا المالئكة ألخذته
  صحيح  أھال وال ماال يجدون ال لرجعوا سلم و عليه

 أبو قال قال عباس بن عن عكرمة عن الكريم عبد عن هللا عبيد ثنا الملك عبد بن أحمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2226
  البخاري شرط على صحيح إسناده  معناه  فذكر جھل

 عن الحكم عن الحجاج عن ومائة وثمانين إحدى سنة شوال في سھل أبو باب بن نصر ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا - 2227
 فرغ ما بعد السقاية أتى ثم بمحجنه الحجر يستلم وجعل بالبيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طاف  قال عباس بن عن مقسم
 ثم معكم لنزعت عليه ويغلبونكم نسكا يتخذونه الناس ان لوال قال ثم بفشر الدلو له فرفع ناولوني فقال منھا ينزعون عمه وبنو
  ضعيف إسناد وھذا حسن  والمروة الصفا بين فطاف خرج

 هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج عن باب بن نصر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2228
  ضعيف إسناده  للصائم الحجامة كره فلذلك قال عليه فغشي محرما صائما احتجم سلم و عليه

 هللا رسول قال  قال أنه عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج عن باب بن نصر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2229
 هللا رسول ھمفأعتق بكرة أبو فيھم العبيد من عبيد فخرج حر فھو العبيد من إلينا خرج من الطائف يوم سلم و عليه هللا صلى
  الحجاج وتدليس باب بن نصر لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  سلم و عليه هللا صلى

 المسلمون قتل  قال أنه عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج ثنا قال باب بن نصر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2230
 خبيث فإنه جيفتھم إليھم ادفعوا سلم و عليه هللا صلى هللا سولر فقال ماال بجيفته فأعطوا المشركين من رجال الخندق يوم

  ضعيف إسناده  شيئا منھم يقبل فلم الدية خبيث الجيفة

 صلى هللا رسول رمى  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج ثنا باب بن نصر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2231
  باب بن نصر لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  الشمس زوال بعد أو الشمس زوال عند الجمار سلم و عليه هللا

 كانوا بدر أھل ان  قال انه عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج عن باب بن نصر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2232
 شھر في الجمعة ميو مضين عشرة لسبع بدر أھل ھزيمة وكان وسبعين ستة المھاجرون وكان رجال عشر وثالثة مائة ثالث

  ضعيف إسناده  رمضان

 عن جريج بن عن مسلم بن يعنى الوليد ثنا الرملي جعفر بن مھدي ثنا يده بخط أبي كتاب في وجدت هللا عبد قال - 2233
  صحيح  لك يسمح اسمح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عطاء

 بن الحكم عن مسلم بن يعنى الوليد ثنا الرملي جعفر بن مھدي ثنا يده بخط أبي كتاب في وجدت قال هللا عبد حدثنا - 2234
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن هللا عبد جده عن أبيه عن عباس بن هللا عبد بن على بن محمد عن مصعب

  ضعيف إسناده  يحتسب ال حيث من ورزقه مخرجا ضيق كل ومن فرجا ھم كل من له هللا جعل االستغفار من أكثر من

 عامر بن نجدة كتب  قال ھرمز بن يزيد عن سعد بن قيس أنا حازم بن جرير أنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2235
 شر عن أرده أن لوال وهللا عباس بن فقال جوابه كتب وحين كتابه قرأ حين عباس بن فشھدت أشياء عن يسأله عباس بن إلى
 كنا وأنا ھم من جل و عز هللا ذكر الذي القربى ذوى سھم عن سألتني انك إليه فكتب قال عين نعمة وال إليه كتبت ام فيه يقع
 إليه دفع رشد منه وأونس النكاح بلغ إذا وأنه يتمه ينقضى متى اليتيم عن وسأله قومنا علينا ذلك فأبي ھم هللا رسول قرابة نرى
 صلى هللا رسول ان فقال أحدا المشركين صبيان من يقتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ھل وسأله يتمه انقضى وقد ماله
 والعبد المرأة عن وسأله قتله الذي الغالم من الخضر علم ما تعلم تكون أن اال تقتل فال وأنت أحدا منھم يقتل لم سلم و عليه هللا
 على صحيح إسناده  المسلمين غنائم من يحذيا ان اال معلوم ھمس لھم يكن لم وأنه البأس حضروا إذا معلوم سھم لھما كان ھل

  مسلم شرط
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 و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عمار أبي بن عمار عن حماد أنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2236
 أحتضنه لم ولو قال فسكن فاحتضنه تاهفأ عليه حن إليه وتحول المنبر اتخذ فلما المنبر يتخذ ان قبل جذع إلى يخطب كان سلم
  مسلم شرط على صحيح إسناده  القيامة يوم إلى لحن

 على صحيح إسناده  مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس عن ثابت عن حماد ثنا عفان أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2237
  مسلم شرط

  قال عباس بن هللا عبيد بن هللا عبد ثنا جھضم أبو سالم بن موسى ناث وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2238
 ال قال والعصر الظھر في يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ھل فسألوه قال عباس بن على قريش من وفتية أنا دخلت
 به أرسل ما بلغ مأمورا عبدا كان مسل و عليه هللا صلى هللا رسول ان شر ھذه خمشا قال نفسه في يقرأ كان فلعله فقالوا قال
  صحيح إسناده  فرس على حمارا ننزي وال الصدقة نأكل وال الوضوء نسبغ أن أمرنا بثالث اال الناس دون يخصنا لم وأنه

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2239
 في شك شعبة الشمس تطلع حتى الجمرة يرموا ال ان وأمرھم ضعفتھم قال أحسبه شعبة قال بليل ھاشم بنى من ناسا رحل

  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا صحيح  ضعفتھم

 وقت  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن أخبرني قال معمر ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2240
 لھم ھن قال يلملم اليمن وألھل قرنا نجد وألھل الجحفة الشام وألھل الحليفة ذا المدينة ألھل سلم و عليه هللا لىص هللا رسول
 شرط على صحيح إسناده  مكة أھل ذلك يبلغ حتى بدأ حيث من ثم والعمرة الحج أراد ممن سواھم ممن عليھم أتى ولمن

  الشيخين

 هللا رسول أن  عباس بن عن شقيق بن هللا عبد عن أيوب عن سعيد ثنا جعفر بن مدمح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2241
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  صائم وھو الرؤوس من يصيب كان سلم و عليه هللا صلى
  مسلم رجال فمن شقيق بن عبدهللا

  يقبل أي الرؤوس من يصيب معنى:  البزار قال* 

 عليه هللا صلى النبي على أنزل  قال عباس بن عن عكرمة عن ھشام ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2242
 شرط على صحيح إسناده  وستين ثالث بن وھو فمات عشرا وبالمدينة عشرة ثالث بمكة وكان أربعين بن وھو سلم و

  الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري

 هللا صلى هللا رسول احتجم  قال عباس بن عن عكرمة عن ھشام ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2243
  البخاري شرط على صحيح إسناده  محرم وھو رأسه في احتجامه سلم و عليه

 هللا ولرس أن  عباس بن عن الشعبي عن األحول عاصم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2244
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قائما فشرب زمزم ماء من بدلو فأتيته قال بشراب دعا سلم و عليه هللا صلى

 زوج ميمونة خالته أتى أنه عباس بن عن عطاء عن الملك عبد ثنا يوسف بن أسحق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2245
 وقمت قال فصلى قام ثم فتوضأ سقاية إلى الليل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقام  قال سلم و عليه هللا صلى النبي

  مسلم شرط على صحيح إسناده  يمينه عن أقامني حتى خلفه من فأدارني بيدي فأخذ قال يساره عن قمت ثم فتوضأت

 السنة حفظت قد  قال باسع بن عن عكرمة عن حصين انا ھشيم ثنا النعمان بن سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2246
 ھذا يقرأ كان كيف أدري وال ال أم والعصر الظھر في يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أكان أدري ال انى غير كلھا

  البخاري شرط على صحيح إسناده  عسيا أو}  عتيا الكبر من بلغت وقد{  الحرف
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 هللا رسول قال يقول كان عباس بن أن دينار بن عمرو عن إسحاق بن زكريا ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2247
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يطعم حتى الثمر يباع ال  سلم و عليه هللا صلى

 )  النھاية في قاله(  يؤكل وشيئا طعم ذات صارت أي الثمرة أطعمت* 

 قال عباس بن عن نھيك أبي عن قتادة عن سعيد ثنا الحرث نب خالد ثنا هللا عبد بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2248
  حسن إسناده  فأعطوه هللا بوجه سألكم ومن فأعيذوه با استعاذ من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن زمعة عن داود أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2249
  صحيح  أجره الحجام وأعطى احتجم سلم و

 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن طاوس عن الزبير أبي عن حجاج ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2250
  ضعيف إسناد اوھذ لغيره صحيح  قيئه في كالعائد ھبته في والعائد أرقبھا لمن والرقبى اعمرھا لمن العمري  سلم و عليه هللا

 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن طاوس عن الزبير أبي عن حجاج حدثنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2251
 فيھا عاد ثم ھبة وھب ومن جائزة أرقبھا لمن فھي رقبى أرقب ومن جائزة اعمرھا لمن فھي عمرى أعمر من  سلم و عليه هللا
  لغيره حيحص  قيئه في كالعائد فھو

 صلى  قال عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن زائدة عن على بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2252
  صحيح  بعد القبلة صرفت ثم شھرا عشر ستة المقدس بيت إلى وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن عن القاسم أبي عن الحكم عن أرطاة بن الحجاج انا المبارك بن ناا الحجاج بن أحمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2253
  لغيره حسن  حلق ثم ذبح ثم العقبة جمرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رمى  قال عباس

 عن الزبير آل مولى نويفع بن الوليد بن محمد حدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2254
 صلى هللا رسول سأل أسلم لما  بكر بن سعد بنى أخا ثعلبة بن ضمام ان عباس بن هللا عبد عن عباس بن هللا عبد مولى كريب
 رمضان صيام ثم الزكاة ثم عليھن يزد لم الخمس الصلوات عليه فعد وغيرھا الصالة من اإلسالم فرائض عن سلم و عليه هللا
 ال به أمرتني ما وسأفعل هللا رسول أنك وأشھد هللا اال إله ال أن أشھد قال فرغ فلما عليه هللا حرم ما أعلمه ثم البيت حج ثم

  حسن  الجنة يدخل العقيصتين ذو يصدق ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ولى ثم قال أنقص وال أزيد

 أن  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن يلىل أبي بن عن ھشيم ثنا النعمان بن سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2255
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  النصف على مقاسمة ونخلھا أرضھا خيبر دفع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 رسول قال قال عباس بن عن ومجاھد مقسم عن زياد أبي بن يزيد عن عاصم بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2256
 وال أحمر من فليس وأسود أحمر كل إلى بعثت فخرا أقوله وال قبلي أحد يعطھن لم خمسا أعطيت  سلم و يهعل هللا صلى هللا

  ضعيف إسناد وھذا حسن  مسجدا األرض لي وجعلت منھم كان اال أمتي في يدخل أسود

 بن مولى عكرمة ثنا الداناج هللا عبد عن الدباغ يعنى العزيز عبد ثنا محمد بن يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2257
 تلك ليس أو لك أم ال فقال عباس البن ذلك فذكرت قال كبر سجد وإذا ركع إذا فكان قال ھريرة أبي خلف صليت  قال عباس
  البخاري شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سنة

 مرت  عباس بن قال قال الجزار بن يحيى عن مرة بن عمرو عن شعبة ثنا الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2258
 عباس بن قال ينصرف فلم بركبتيه فأخذتا يصلي وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فجاءتا ھاشم بنى من جاريتان
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  الصالة يف فدخلنا فجئنا حمار على ونحن يصلي وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على األنصار من ورجل أنا ومررت
  مسلم رجال فمن الجزار بن يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده

 حمل  قال عباس بن عن عكرمة عن الحذاء خالد أنا هللا عبد أخبرنا إسحاق بن على ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2259
  صحيح إسناده  يديه بين واحداو خلفه واحدا المطلب عبد بنى غلمة بعض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن الحجاج عن الرقى سليمان بن معمر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2260
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  له ولي ال من ولي والسلطان بولي اال نكاح ال  قال سلم و

 عائشة عن الزبير بن عروة عن الزھري عن حجاج حدثنا قال الرقى سليمان بن معمر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2261
  حسن  مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن

 بن عن مزاحم بن الضحاك ثنا العقلي على بن حميد ثنا الفزاري معاوية بن مروان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2262
 السفر في صلى فمن عباس بن قال قال أربعا أقام وحين ركعتين سافر حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال عباس
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى حيث مرة إال الصالة تقصر لم عباس بن وقال قال ركعتين الحضر في صلى كمن أربعا

  ضعيف إسناده  ركعة ركعة الناس وصلى ركعتين

 هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن األسود أبي عن لھيعة بن أنا إسحاق بن يحيى ثنا بيأ حدثني هللا عبد حدثنا - 2263
 وھذا صحيح  بالرجال النساء من والمتشبھات النساء من بالرجال والمتشبھين والموصولة الواصلة لعن سلم و عليه هللا صلى
  ضعيف إسناد

 أفاض لما  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن المسعودي ثنا عمر بن إسماعيل ثنا أبي حدثنا هللا عبد حدثنا -  2264
 ليس الناس أيھا ينادي مناديا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر الناس أوضع عرفات من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  صحيح  جمعا نزل حتى عادية يدھا رافعة من رأيت فما قال الركاب وال الخيل بإيضاع البر

 ردف كان زيد بن أسامة أن  عباس بن عن شعبة عن ذئب أبي بن ثنا عمر بن إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2265
  لغيره حسن  يصل ولم وركب توضأ ثم الماء فاھراق فنزل الشعب فدخل عرفة يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن ان أخبره يسار بن سليمان أن شھاب بن عن صالح عن أبي ثنا إبراھيم بن سعيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2266
 هللا رسول رديف عباس بن والفضل الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استفتت خثعم من امرأة ان  أخبره عباس
 الراحلة على يستوي ان طيعيست ال كبيرا شيخا أبي أدركت الحج في هللا فريضة ان هللا رسول يا فقالت سلم و عليه هللا صلى
 امرأة وكانت إليھا يلتفت عباس بن الفضل فأخذ نعم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال عنه أحج ان عنه يقضى فھل

 رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  اآلخر الشق من وجھه فحول الفضل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأخذ حسناء
  البخاري رجال فمن إبراھيم بن سعد غير ينالشيخ رجال ثقات

 مر  قال عباس بن عن الضحى أبي عن عطاء عن كدينة أبو ثنا األشقر حسن بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2267
 بالسبابة وأشار ذه على السماء هللا يجعل يوم القاسم أبا يا تقول كيف قال جالس وھو سلم و عليه هللا صلى هللا برسول يھودي

 وما{  جل و عز هللا فأنزل قال بأصابعه يشير ذلك كل ذه على الخلق وسائر ذه على والجبال ذه على والماء ذه على واألرض
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن}   قدره حق هللا قدروا

 رسول أصبح  قال عباس نب عن الضحى أبي عن عطاء عن كدينة أبو ثنا األشقر حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2268
 شيء عندك ھل قال ماء العسكر في ليس هللا رسول يا فقال رجل فاتاه ماء العسكر في وليس يوم ذات سلم و عليه هللا صلى هللا
 اإلناء فم في أصابعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل قال قليل ماء من شيء فيه بإناء فأتاه قال به فأتني قال نعم قال
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 إسناد وھذا لغيره حسن  المبارك الوضوء الناس في ناد فقال بالال وأمر عيون أصابعه بين من فانفجرت قال أصابعه وفتح
  ضعيف

 قال  شقيق بن هللا عبد عن خريت بن يعنى الزبير عن زيد بن يعنى حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2269
 تميم بنى من رجل القوم وفي الصالة ينادونه الناس وعلق النجوم وبدت الشمس بتغر حتى العصر بعد يوما عباس بن خطبنا
 والعصر الظھر بين جمع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول شھدت بالسنة أتعلمني قال فغضب قال الصالة الصالة يقول فجعل

 مسلم شرط على صحيح إسناده  فوافقه تهفسأل ھريرة أبا فلقيت شيئا ذلك من نفسي في فوجدت هللا عبد قال والعشاء والمغرب
  مسلم رجال فمن شقيق بن عبدهللا غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 قال أنه عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على عن سلمة بن حماد ثنا عفان حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2270
 و عز هللا ان آدم جحد من أول أو السالم عليه آدم جحد من أول ان  مسل و عليه هللا صلى هللا رسول قال الدين آية نزلت لما
 يزھر رجال فيھم فرأي عليه ذريته يعرض فجعل القيامة يوم إلى ذراري من ھو ما منه فاخرج ظھره مسح آدم خلق لما جل
 من أزيده أن إال ال قال عمره في زد رب قال عاما ستون قال عمره كم رب أي قال داود ابنك ھذا قال ھذا من رب أي فقال

 آدم احتضر فلما المالئكة عليه وأشھد كتابا بذلك عليه جل و عز هللا فكتب عاما أربعين فزاده عام ألف آدم عمر وكان عمرك
 و عز هللا وابرز فعلت ما قال داود البنك وھبتھا قد أنك فقيل عاما أربعون عمري من بقى قد انه قال لتقبضه المالئكة وأتته
  لغيره حسن  المالئكة عليه وشھدت الكتاب يهعل جل

 هللا رسول قرأ ما  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2271
 سوق إلى نعامدي أصحابه من طائفة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول انطلق رآھم وال الجن على سلم و عليه هللا صلى
 قالوا لكم ما فقالوا قومھم إلى الشياطين فرجعت قال الشھب عليھم وأرسلت السماء خبر وبين الشياطين بين حيل وقد عكاظ
 مشارق فاضربوا حدث شيء اال السماء خبر وبين بينكم حال ما فقالوا قال الشھب علينا وأرسلت السماء خبر وبين بيننا حيل

 يبتغون ومغاربھا األرض مشارق يضربون فانطلقوا قال السماء خبر وبين بينكم حال الذي ھذا ما فانظروا ومغاربھا األرض
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى تھامة نحو توجھوا الذين النفر فانصرف قال السماء خبر وبين بينھم حال الذي ھذا ما

 الذي وهللا ھذا وقالوا له استمعوا القرآن سمعوا فلما قال الفجر صالة بأصحابه يصلي وھو عكاظ سوق إلى عامدا بنخلة وھو
 فآمنا الرشد إلى يھدي عجبا قرآنا سمعنا إنا{  قومنا يا فقالوا قومھم إلى رجعوا حين فھنالك قال السماء خبر وبين بينكم حال
 شرط على صحيح إسناده  الجن ولق إليه أوحى وإنما}  أنه إلى أوحى قل{  سلم و عليه هللا صلى نبيه على هللا فأنزل اآلية} به

  الشيخين

 هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن أبيه عن طاوس بن هللا عبد ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2272
 أتى آت ولكل لھم ھن يلملم اليمن وألھل المنازل قرن نجد وألھل الجحفة الشام وألھل الحليفة ذا المدينة ألھل وقت سلم و عليه
 على صحيح إسناده  مكة من مكة أھل حتى أنشأ حيث فمن ذلك دون من كان فمن والعمرة الحج أراد ممن غيرھن من عليھن
  الشيخين شرط

 هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن أبيه عن طاوس بن هللا عبد ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2273
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  محرم وھو ميمونة حنك سلم و عليه

 في العمرة يرون كانوا  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن هللا عبد ثنا وھيب ثنا عفان أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2274
 العمرة حلت رصف وانسلخ األثر وعفا الدبر برأ إذا ويقولون صفرا المحرم ويجعلون األرض في الفجور أفجر من الحج أشھر
 ذلك فتعاظم عمرة يجعلوھا ان فأمرھم بالحج مھلين رابعة لصبيحة وأصحابه سلم و عليه هللا صلى النبي قدم فلما اعتمر لمن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  لصبح كتابه وفي كله الحل قال الحل أي هللا رسول يا فقالوا عندھم
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 هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن أبيه عن طاوس بن هللا عبد ثنا وھيب ثنا نعفا ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2275
 إسناده  مرجأ والطعام بدراھم دراھم ذلك قال ذلك كيف له فقلت قال يستوفيه حتى طعاما الرجل يبيع ان نھى سلم و عليه

  الشيخين شرط على صحيح

 النبي أن  عباس بن عن خالد بن عكرمة عن طاوس بن هللا عبد ناث وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2276
 ثالث فصلى يمينه عن فأقامني فجرني فجذبني يساره عن فقمت فتوضأت فقمت يصلي الليل من قام سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سواء فيھن قيامه ركعة عشرة

 تضل متى حتى  عباس البن عروة قال قال مليكة أبي بن عن أيوب ثنا وھيب ثنا انعف ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2277
 فعلھا قد عباس بن فقال وعمر بكر أبو نھى وقد الحج أشھر في بالعمرة تأمرنا قال عرية يا ذاك ما قال عباس بن يا الناس
 على صحيح إسناده  منك به واعلم سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول أتبع ھما كانا عروة فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط

 ما أنه فرأى األمور سائر في بكر ألبي عمر موافقة على اعتمد عروة ولعل أصال عنه بكر أبي نھي يشتھر لم:  السندي قال* 
 اعتمد فكأنه فقط المتعة عن نھى وإنما مطلقا الحج أشھر في العمرة عن نھى ما عمر إن ثم بكر أبي لموافقة إال عمر عنه نھى
 المسلمون أخذ لذلك التقليد طور إلى التحقيق طور عن خروج فيه عروة وكالم... .  الكالم في فسامح المقصود ظھور على
  المتعة بجواز

 هللا ىصل النبي أتى عامر بن عقبة ان عباس بن عن عكرمة عن قتادة أنا ھمام ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2278
 إسناده  بدنه ولتھد راكبة لتحج أختك نذر عن لغنى جل و عز هللا ان فقال البيت إلى تمشي ان نذرت أخته ان  فقال سلم و عليه

  البخاري شرط على صحيح

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس بن عن عكرمة عن خالد ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2279
 خالھا يختلى ال نھار من ساعة لي أحلت وإنما بعدي ألحد تحل وال قبلي كان ألحد تحل فلم مكة حرم جل و عز هللا إن  قال
  األذخر إال قال وقبورنا لصاغتنا األذخر إال العباس فقال المعرف إال لقيتھا يلتقط وال صيدھا ينفر وال شجرھا يعضد وال

  البخاري شرط على صحيح إسناده

 رجلين ان  عباس بن عن يحيى أبي عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2280
 المطلوب فاستحلف بينة له يكن فلم البينة المدعى سلم و عليه هللا صلى النبي فسأل سلم و عليه هللا صلى النبي إلى اختصما
  هللا اال إله ال قول باخالصك لك غفر ولكن فعلت قد أنك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ھو اال إله ال الذي با فحلف
  الصواب وھو السائب بن عطاء مناكير من الحديث ھذا الذھبي وعد...  ضعيف إسناده

 يحدث جبير بن دسعي سمعت قال النخع من شيخ النعمان بن المغيرة ثنا شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2281
 حفاة هللا إلى محشورون أنكم الناس أيھا يا فقال بموعظة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فينا قام  قال عباس بن سمعت قال
 سيجاء وانه إبراھيم القيامة يوم يكسى الخلق أول وان اال}  فاعلين كنا إنا علينا وعدا نعيده خلق أول بدأنا كما{  غرال عراة
 العبد قال كما فألقولن بعدك أحدثوا ما تدري ال انك لي فليقالن أصحابي فألقولن الشمال ذات بھم فيؤخذ أمتي من بأناس
 فإنھم{  إلى}  شھيد شيء كل على وأنت عليھم الرقيب أنت كنت توفيتني فلما فيھم دمت ما شھيدا عليھم وكنت{  الصالح
 علي أمله شعبة قال فارقتھم منذ أعقابھم على مرتدين يزالوا لم ھؤالء ان لفيقا}  الحكيم العزيز أنت فإنك لھم تغفر وإن عبادك
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مكانه سفيان علي فأمله سفيان

  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن النعمان بن المغيرة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2282
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فذكره بموعظة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فينا قام
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 الذي ان  قال عباس بن سمعت قال جبير بن سعيد عن بشر أبو ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2283
 على صحيح إسناده  المحكم قرأت قدو سنين عشر بن وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفى المحكم ھو المفصل تدعونه
  الشيخين شرط

 حجاجا يعنى قال على بن محمد جعفر أبو ثنا أرطاة بن الحجاج ثنا الواحد عبد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2284
  حسن  حمرأ برد وفي أبيضين ثوبين في كفن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن مقسم عن الحكم وحدثني

 جاء إبراھيم أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء وأنا حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2285
 نبعت وقد إسماعيل إلى المروة من جاءت ثم الحديث فذكر زمزم موضع في بمكة فوضعھما وھاجر السالم عليھما بإسماعيل

 هللا صلى هللا رسول فقال سقائھا في فتجعله بقدحھا تأخذه ثم شقه من الماء اجتمع حتى ھكذا ابيدھ العين تفحص فجعلت العين
  حسن سند وھذا صحيح  القيامة يوم إلى تجري سائحة عينا لكانت تركتھا لو هللا يرحمھا سلم و عليه

 عباس بن سمع انه عطاء بن عمرو بن محمد ثنا عقبة بن موسى ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2286
 على صحيح إسناده  ماء يمس ولم يتوضأ ولم صلى ثم كتفا واما مشويا ذراعا أما أكل سلم و عليه هللا صلى النبي ان  يقول
  الشيخين شرط

 هللا رسول مع قدمنا  قال عباس بن عن مجاھد عن زياد أبي بن يزيد ثنا خالد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2287
 دخلت ولكن فعلوا كما لفعلت استدبرت ما أمري من استقبلت لو قال ثم عمرة فجعلوھا فأمرھم حجاجا سلم و عليه هللا صلى
 فقال اليمن من على وقدم ھدي معه كان من اال الناس فحل بعض في بعضھا أصابعه انشب ثم القيامة يوم إلى الحج في العمرة

 ثلث ولك أنت كما فأقم قال ال قال ھدي معك فھل قال به أھللت بما أھللت قال أھللت بم سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول له
  لغيره حسن  بدنة مائة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع وكان قال ھديي

 بابن جاءت رأةام ان عباس بن عن جبير بن سعيد عن السبخي فرقد عن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2288
 علينا فيفسد وعشائنا غدائنا عند يأخذه وانه جنون به ھذا ابني ان هللا رسول يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى لھا

 وخرج بعض أثر على بعضه فقال أعرابيا فسألت بن عثمان قال ثعة فثع ودعا صدره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فمسح
  ضعيف إسناده  وسعى األسود روالج مثل جوفه من

 هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن زيد بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2289
  البخاري شرط على صحيح إسناده  يتوضأ ولم فصلى عظما قدر من انتشل سلم و عليه

 ميناء بن الحكم عن سالم أبي عن زيد عن كثير أبي بن يحيى ثنا العطار أبان ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2290
 ليختمن أو الجمعات ودعھم عن أقوام لينتھين  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعا أنھما عمر بن وعن عباس بن عن
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الغافلين من ليكتبن ثم قلوبھم على هللا

 لعن  قال عباس بن عن عكرمة عن زياد أبي بن يزيد عن خالد ثنا الوليد بن خلف ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن -  2291
 قال النساء من المترجالت ما فقلت قال النساء من والمترجالت الرجال من المخنثين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  الكوفي زياد أبي بن يزيد لضعف ضعيف سند وھذا لغيره حسن  بالرجال النساء من المتشبھات

 صلى هللا رسول أن  عباس بن عن رجل عن زيد بن علي انا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2292
  زيد بن علي لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  النجاشي على صلى سلم و عليه هللا

 هللا فرض  قال عباس بن عن مجاھد عن األخنس بن بكير ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2293
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ركعة الخوف وفي ركعتين السفر وفي أربعا الحضر في نبيكم لسان على الصالة



 
 

266 
 

 أن عباس بن عن نمھرا بن يوسف عن زيد بن على أنا قال سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2294
 أن ألحد ينبغي وما زكريا بن يحيى ليس بخطيئة أوھم أخطأ قد اال آدم ولد من أحد من ما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناده  السالم عليه متى بن يونس من خير أنا يقول

  آخر طريق من 2167 تقدم صحيح"  السالم عليه متى بن يونس من خير أنا يقول أن ألحد ينبغي وما"  وقوله* 

 أنا مررت  قال عباس بن أن الجزار بن يحيى عن مرة بن عمرو عن شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2295
 جاريتان وجاءت ينصرف فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين بقل من يأكل وتركناه حمار على ھاشم بنى من وغالم
 يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  ينصرف فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بركبتي أخذتا حتى تشتدان
  مسلم رجال فمن الجزار

 أن  عباس بن عن يحدث حسان أبا سمعت قال أخبرني قتادة قال شعبة ثنا عفان ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2296
 الدم سلت ثم األيمن سنامھا صفحة فاشعر ببدنته أتى أو ببدنته دعا ثم الحليفة بذي الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى النبي
 رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  بالحج أھل البيداء على به واستوت عليھا قعد فلما راحلته أتى ثم بنعلين وقلدھا عنھا
  مسلم رجال فمن حسان أبي غير الشيخين رجال ثقات

 سلم و عليه هللا صلى نبيكم عم بن عن الرياحي العالية أبي عن قتادة ثنا يزيد بن أبان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2297
 هللا اال إله ال العظيم العليم هللا اال إله ال الكرب عند الدعوات بھذه يدعو كان سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أن  عباس بن يعنى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الكريم العرش ورب السبع السماوات رب هللا اال هإل ال العظيم العرش رب

 و عليه هللا صلى نبيكم عم بن سمعت قال العالية أبا سمعت قال قتادة عن شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2298
 نبيكم عم بن حدثني قال العالية أبي عن قتادة برنيأخ شعبة حدثنا قال وبھز سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن سلم
 خير أنا يقول ان في عبد عفان بن قال لعبد ينبغي ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أبيه إلى ونسبه متى بن يونس من

 ان  عباس بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال بشر أبو أخبرني شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2299
 األضب وترك األقط ومن السمن من فأكل قال وأقطا وأضبا سمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أھدت حفيد أم خالته
 قلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مائدة على يؤكل لم حراما كان ولو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مائدة على فأكل تقذرا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنه هللا رضي عباس بن قال حراما كان لو قال من

 أسجد ان أمرت  قال عباس بن عن طاوس أنبأني دينار بن عمرو قال شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2300
 وال شعرا يكف وال سبع على يسجد ان سلم و عليه هللا صلى نبيكم أمر أخري مرة قال ثم وباث وال شعرا أكف وال سبعة على
   الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثوبا

 ان  عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على أنا قال سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2301
  ضعيف إسناده  شئت ما منھا فخذ الصالة إليك حبب قد أنه سلم و عليه هللا صلى للنبي قال جبريل

 في نائم وأنا أتيت  عباس بن قال قال عكرمة عن سماك أنا قال األحوص أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2302
 فأتيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسطاط أطناب ببعض فتعلقت ناعس وأنا فقمت قال القدر ليلة الليلة ان لي فقيل رمضان
 إسناد وھذا لغيره حسن  وعشرين ثالث ليلة ھي فإذا الليلة تلك في فنظرت قال يصلي ھو فإذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الصحيح رجال ثقات رجاله
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 النبي ان  عباس بن عن مةعكر عن ھالل ثنا يزيد بن يعنى ثابت ثنا حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2303
 إسناده  الشعير خبز خبزھم عامة وكان قال عشاء يجدون ال وأھله طاويا المتتابعة الليالي يبيت كان سلم و عليه هللا صلى
  صحيح

 سنان أبي عن يحدث شھاب بن سمعت قال الواسطي داود أبو كثير بن سليمان ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2304
 حابس بن األقرع فقام قال الحج عليكم كتب الناس أيھا يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يعنى خطبنا قال عباس بن عن
  تطوع فھو زاد فمن بھا تعملوا أن تستطيعوا لم أو بھا تعملوا لم وجبت ولو لوجبت قلتھا لو قال هللا رسول يا عام كل في فقال

  صحيح

 طاف سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن قتادة ثنا ھمام ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2305
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  قوته الناس يري ان أحب سعى وإنما سعيا وطاف سبعا

  عكرمة

 عباس بن عن مقسم عن الحكم عن األعمش عن زبيد أبو انا لھاشميا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2306
  صحيح إسناده  الظھر التروية يوم بمنى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال

 هللا رسول ان عباس بن عن عكرمة عن األسود أبي عن لھيعة بن ثنا سعيد بن قتيبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2307
  حسن إسناده  جداره على يضعه ان مرفقه أخاه أحدكم يمنع ال  قال سلم و هعلي هللا صلى

 هللا عبد الزبير بن رأي أنه  المكي ميمون عن ھبيرة بن عن لھيعة بن ثنا سعيد بن قتيبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2308
 عباس بن إلى فانطلقت قال بيديه فيشير ومفيق للقيام ينھض وحين يسجد وحين يركع وحين يقوم حين بكفيه يشير بھم وصلى
 صالة إلى تنظر ان أحببت ان فقال اإلشارة ھذه له فوصف يصليھا أحدا أر لم صالة صلى الزبير بن رأيت قد انى له فقلت
 ثبت لما مخالف الحديت وھذا مجھول المكي ميمون ضعيف إسناده  الزبير بن بصالة فاقتد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 الزبير بن هللا عبد خلف صليت:  قال رباح أبي بن عطاء عن 73/  2الكبرى السنن في البيھقي أخرجه فيما الزبير ابن عن
 بكر أبي خلف صليت الزبير بن هللا عبد فقال فسألته الركوع من رأسه رفع وإذا ركع وإذا الصالة افتتح إذا يديه يرفع فكان

  ثقات رواته:  البيھقي قال.  مثله فذكر...  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خلف ليتص بكر أبو وقال مثله فذكر... الصديق

/  2 والنسائي 865 ماجه ابن عند منه والرفع السجود عند اليدين رفع على بھا يستدل التي الروايات األرناؤوط ضعف ثم
  738 و 735 البخاري دعن كما منه والرفع السجود عند للرفع عمر ابن بنفي كالمه وأيد 206 -  205

 قريش قالت  قال عباس بن عن عكرمة عن داود عن زكريا بن يحيى ثنا سعيد بن قتيبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2309
 ربي أمر من الروح قل الروح عن ويسألونك{  فنزلت فسألوه الروح عن سلوه فقالوا الرجل ھذا عنه نسأل شيئا أعطونا لليھود
 و عز هللا فأنزل قال كثيرا خيرا أوتى فقد التوراة أوتى ومن التوراة أوتينا كثيرا علما أوتينا قالوا}  قليال إال العلم نم أوتيتم وما
  صحيح إسناده  البحر لنفد ربي لكلمات مدادا البحر كان لو قل{  جل

 معمر عن مبارك بن ثنا قال شيبة أبي بن نم أنا وسمعته شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2310
 أو لمست أو قبلت لعلك  لألسلمي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن كثير أبي بن يحيى عن

  البخاري شرط على صحيح إسناده  نظرت

 عن األحوص أبو ثنا محمد بن هللا عبد من اان وسمعته شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2311
 الصاحب أنت اللھم قال سفر إلى يخرج أن أراد إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك
 علينا نوھو األرض لنا اطو اللھم المنقلب في والكآبة السفر في الضبنة من بك أعوذ انى اللھم األھل في والخليفة السفر في
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  حوبا علينا يغادر ال أوبا لربنا توبا توبا قال أھله دخل وإذا حامدون لربنا عابدون تائبون آيبون قال الرجوع أراد وإذا السفر
  األذكار تخريج في حجر ابن قال كما حسن

  الرمية من السھم يمرق ماك اإلسالم من يمرقون أمتي من أقوام القرآن ليقرأن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال - 2312
  لغيره حسن

  لغيره حسن  لبعض بعضكم ينعق وال تحفلوا وال تستقبلوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال - 2313

 سليمان بن عبدة حدثنا قال محمد بن هللا عبد من وسمعته هللا عبد قال محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2314
 من شيء في أمية صدق سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عكرمة عن عتيبة بن يعقوب عن إسحاق بن حمدم عن

  فقال شعره

  وقال صدق سلم و عليه هللا صلى النبي فقال)  مرصد وليث لألخرى والنسر...  يمينه رجل تحت وثور رجل( 

 )  يتورد لونھا يصبح حمراء...  ليلة آخر كل تطلع والشمس( 

  ضعيف إسناده  صدق سلم و عليه هللا صلى النبي فقال)  تجلد وإال معذبة إال...  رسلھا في لنا تطلع فما تأبى( 

 بن يزيد عن حرب بن السالم عبد ثنا محمد بن هللا عبد من أنا وسمعته محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2315
 حتى وضوء ساجدا نام من على ليس  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن ليةالعا أبي عن قتادة عن الرحمن عبد

  ضعيف إسناده  مفاصله استرخت اضطجع إذا فإنه يضطجع

 مقسم عن الحكم عن حجاج عن األحمر خالد أبو ثنا منه أنا وسمعته محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2316
 فنھى بأمرھا فأخبر سلم و عليه هللا صلى النبي عليھا فمر فقتلھا سيفه قائم فنازعته سباھا أو امرأة أخذ رجال ان  عباس بن عن
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  النساء قتل عن

 رواحة فابن جعفر قتل فإن فجعفر زيد قتل فإن زيدا فاستعمل مؤتة إلى بعث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وان -  2317
 من خير روحة أو لغدوة قال معك أجمع قال خلفك ما  فقال فرآه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع فجمع رواحة بن خلففت

  ضعيف إسناده  فيھا وما الدنيا

  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  حبلى وطىء من منا ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال - 2318

 عن الحكم عن ليلى أبي بن عن مسھر بن على ثنا منه أنا وسمعته محمد بن هللا عبد ثنا أبي نيحدث هللا عبد حدثنا - 2319
 وال ال فقال يجنوه أن سلم و عليه هللا صلى النبي إلى وطلبوا المشركين من رجل الخندق يوم أصيب  قال عباس بن عن مقسم
  ضعيف إسناده  بثوأخ أخبث وذلك قال جعال ذلك على لك نجعل فإنا قالوا لكم كرامة

 أن  عباس بن عن عكرمة عن حسين عن شريك عن منه أنا وسمعته محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2320
 إسناده وھذا لغيره حسن  وبردھا األرض حر بفضوله يتقى به متوشحا واحد ثوب في صلى سلم و عليه هللا صلى النبي

  ضعيف

 بن عن عكرمة عن داود عن األحمر خالد أبو ثنا منه أنا وسمعته محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2321
 لقد فوهللا محمد يا تنتھرني لم جھل أبو له فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فانتھره أنھك ألم فقال جھل أبو مر  قال عباس
 ألخذته ناديه دعا لو وهللا عباس بن فقال قال}  ناديه فليدع{  لسالما عليه جبريل فقال قال منى ناديا أكثر رجل بھا ما علمت
  قوي إسناده  العذاب زبانية
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 الحجاج عن المحاربي محمد بن الرحمن عبد ثنا قال منه أنا وسمعته محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2322
  فيخطب يقوم ثم يقعد ثم قائما الجمعة يوم يخطب كان أنه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن مقسم عن الحكم عن
  حسن

 بن عن أبيه عن قابوس عن جرير ثنا محمد بن عثمان من أنا وسمعته محمد بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2323
 هللا رسول يا وأنت قالوا الشياطين من قرينه به وكل وقد اال أحد من منكم ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
  لغيره حسن  فأسلم عليه أعانني هللا ولكن نعم قال

 ليلة  قال عباس بن عن أبيه عن قابوس عن جرير ثنا منه أنا وسمعته محمد بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2324
 نبي فقال المؤذن بالل ھذا قال ھذا ما جبريل يا قال وجسا اجانبھ من فسمع الجنة ودخل سلم و عليه هللا صلى هللا بنبي أسرى
 به فرحب سلم و عليه هللا صلى موسى فلقيه قال وكذا كذا له رأيت بالل أفلح قد الناس إلى جاء حين سلم و عليه هللا صلى هللا

 موسى ھذا قال جبريل يا ھذا نم فقال فوقھما أو أذنيه مع شعره سبط طويل آدم رجل وھو فقال قال األمي بالنبي مرحبا وقال
 مھيب جليل شيخ فلقيه فمضى قال عيسى ھذا قال جبريل يا ھذا من وقال به فرحب عيسى فلقيه فمضى قال السالم عليه

 الجيف يأكلون قوم فإذا النار في فنظر قال إبراھيم أبوك ھذا قال جبريل يا ھذا من قال عليه يسلم وكلھم عليه وسلم به فرحب
 يا ھذا من قال رأيته إذا شعثا جعدا أزرق أحمر رجال ورأى الناس لحوم يأكلون الذين ھؤالء قال جبريل يا الءھؤ من فقال

 النبيون فإذا التفت ثم فالتفت يصلي قام األقصى المسجد سلم و عليه هللا صلى النبي دخل فلما قال الناقة عاقر ھذا قال جبريل
 فأخذ عسل اآلخر وفي لبن أحدھما في الشمال عن واآلخر اليمين عن أحدھما بقدحين جىء انصرف فلما معه يصلون أجمعون
(  قلنا! .  التفسير في إسناده كثير ابن وصحح ضعيف إسناده  الفطرة أصبت القدح معه كان الذي فقال منه فشرب اللبن

  شواھد ولجله) :  األرناؤوط

 عن الجعد أبي بن سالم عن األعمش عن جرير ثنا قال منه تهوسمع محمد بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2325
 على صحيح إسناده  يمينه عن فأقامني شماله عن الصالة في سلم و عليه هللا صلى النبي مع قمت  قال عباس بن عن كريب
  الشيخين شرط

  عباس بن عن عباس بن مولى تالزيا سميع عن األعمش عن جرير ثنا محمد بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2326
  صحيح إسناده  ذلك مثل

 سعيد بن الملك عبد عن سليم أبي بن ليث عن جرير ثنا منه أنا وسمعته محمد بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2327
 أفلح ورد منف الحوض على فرطكم أنا  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن

 ضعيف إسناد وھذا صحيح  أعقابھم على يرتدون بعدك زالوا ما فيقال رب أي فأقول الشمال ذات بھم فيؤخذ بأقوام ويؤتى
  سليم أبي بن ليث لضعف

 الملك عبد عن سليم أبي بن ليث عن جرير حدثنا قال منه أنا وسمعته محمد بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2328
  الحسن االسم ويعجبه يتطير وال يتفاءل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن عكرمة عن جبير بن سعيد بن

  سليم أبي بن ليث لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن

 بن الملك دعب عن ليث عن جرير ثنا محمد بن عثمان من أنا وسمعته محمد بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2329
 ويرحم الكبير يوقر لم من منا ليس  قال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى يرفعه عباس بن عن عكرمة عن جبير بن سعيد

  سليم أبي بن ليث لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  المنكر عن وينھى بالمعروف ويأمر الصغير

 عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن طاوس عن ليث عن جرير ناث محمد بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2330
 لغيره صحيح  والغراب العقور والكلب والحية والعقرب الفأرة الحرم في ويقتلن المحرم يقتلھن فاسقة كلھن خمس  قال سلم و

  سليم أبي بن ليث لضعف ضعيف إسناد وھذا
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 صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن الرحمن عبد بن حصين عن رجري ثنا عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2331
 في وال أيدينا بين التي األصول في ثابت غير ھو  مثله الحرم في ويقتلن المحرم يقتلھن فاسقة كلھن خمس  قال سلم و عليه هللا

  المقصد غاية في وال... .  المسند أطراف

 سن ما  قال عباس بن عن عكرمة عن الرحمن عبد بن حصين عن جرير ناث عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2332
 كان كيف أدري وال ال أم والعصر الظھر في يقرأ كان أدري ال ثالث غير علمته وقد اال شيئا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  عتيا{  محمد بن عثمان من أنا كلھا اسمعتھ هللا عبد قال الثالثة ونسيت حصين قال عسيا أو}  عتيا الكبر من بلغت وقد{  يقرأ

  البخاري شرط على صحيح إسناده

 بن سعيد عن إياس بن جعفر عن األعمش عن جرير ثنا منه أنا وسمعته محمد بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2333
 فيزدرعوا عنھم الجبال ينحى وان اذھب الصفا لھم يجعل ان سلم و عليه هللا صلى النبي مكة أھل سأل  قال عباس بن عن جبير
 بھم أستأني بل ال قال قبلھم من أھلكت كما أھلكوا كفروا فإن سألوا الذي تؤتيھم ان شئت وان بھم تستأني ان شئت ان له فقيل
 سنادهإ}   مبصرة الناقة ثمود وآتينا األولون بھا كذب أن إال باآليات نرسل أن منعنا وما{  اآلية ھذه جل و عز هللا فأنزل
  الشيخين شرط على صحيح

 كان  قال عباس بن عن كريب عن الرحمن عبد بن محمد عن سفيان ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2334
 بعد وخرج قال برة عند من خرج يقال ان كراھة جويرية فسماھا ذلك كره سلم و عليه هللا صلى النبي فكان برة جويرية اسم
 هللا سبحان قلت بما لرجحن وزن لو كلمات بعدك قلت لقد لھا فقال قال دائبة هللا رسول يا بعدك زلت ما فقالت اءھافج صلى ما
  مسلم شرط على صحيح إسناده  كلماته مداد هللا سبحان عرشه زنة هللا سبحان نفسه رضاء هللا سبحان هللا خلق ما عدد

 قال قال عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2335
 وعشرون تسع والشھر العدة فأكملوا غيابه دونه حال فإن لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  لغيره حسن  ناقص انه يعنى

 قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن عمشاأل عن زائدة ثنا معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2336
 على كان لو فقال عنھا أفأقضيه شھر صوم وعليھا ماتت أمي ان هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء
 جلوس جميعا ونحن كھيل بن وسلمة الحكم فقال سليمان قال يقضى ان أحق هللا فدين قال نعم قال عنھا قاضيه أكنت دين أمك
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عباس بن عن ھذا يذكر مجاھدا سمعنا قاال الحديث بھذا مسلم حدث حين

 هللا رسول ان  عباس بن عن أبيه عن طاوس بن ثنا وھيب أخبرني إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2337
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  واسقط أجره الحجام وأعطى احتجم سلم و عليه هللا صلى
  مسلم رجال فمن إسحاق بن يحيى

 هللا صلى النبي عن عباس بن عن أبيه عن طاوس بن أنا وھيب أنا إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2338
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حرج ال فقال يروالتأخ والتقديم والحلق والرمي الذبح عن سئل  سلم و عليه

 بن عن عباس بن هللا عبد بن علي عن الزبير بن محمد أنا وقال الحفاف الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2339
 إسناد وھذا صحيح  ذلك من يتوضأ ولم صلى ثم نتفا منھا فأكل مشوية بكتف أتى  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
  ضعيف

 عباس بن عن يحدث أباه سمع انه ھند أبي بن سعيد بن هللا عبد ثنا إبراھيم بن مكي حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2340
 إسناده  الناس من كثير فيھما مغبون هللا نعم من نعمتان والفراغ الصحة ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال انه

  خينالشي شرط على صحيح
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 بن محمد عن عقبة بن موسى أنا قال المبارك بن يعنى هللا عبد حدثنا زياد بن عتاب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2341
 فصلى قام ثم ذراع أو كتف من أكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  يقول عباس بن سمع انه حدثه انه عطاء بن عمرو
  صحيح إسناده  يتوضأ ولم

 رسول ان  ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك ثنا قال عمر بن إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2342
 بك وأعوذ جھنم عذاب من بك أعوذ انى اللھم القرآن من السورة يعلمھم كما الدعاء ھذا يعلمھم كان سلم و عليه هللا صلى هللا
  مسلم شرط على صحيح إسناده  والممات المحيا فتنة من بك وأعوذ الدجال المسيح شر من بك وأعوذ القبر عذاب من

 فتنة من  قال انه غير مثله عباس بن عن طاوس عن الزبير أبي عن مالك ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2343
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الدجال المسيح

 هللا صلى هللا نبي ان  مثله عباس بن عن العالية أبي عن قتادة عن ھشام أنا الوھاب بدع قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2344
 رب أنت اال إله ال العظيم العرش رب أنت هللا اال إله ال الحليم العظيم هللا اال إله ال الكرب عند يدعو كان سلم و عليه

  مسلم شرط على صحيح إسناده  الكريم العرش ورب األرض ورب السماوات

 صلى النبي عن عباس بن عن الرياحي العالية أبي عن قتادة عن سعيد أنا الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2345
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الكرب دعاء مثل يعنى مثله  سلم و عليه هللا

 صلى النبي كان  قال مالك بن أنس عن النميري زياد عن الرقاد أبي بن زائدة عن عمر بن هللا عبيد ثنا هللا عبد حدثنا - 2346
 غراء الجمعة ليلة يقول وكان رمضان في لنا وبارك وشعبان رجب في لنا بارك اللھم قال رجب دخل إذا سلم و عليه هللا

  ضعيف إسناده  أزھر ويومھا

 عن عباس بن نبيكم عم بن ثنا لرياحيا العالية أبي عن قتادة عن سعيد عن الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2347
 من كأنه الرأس جعد طواال آدم رجال السالم عليه عمران بن موسى بي أسرى ليلة رأيت  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  مسلم شرط على صحيح إسناده  سبطا والبياض الحمرة في الخلق مربوع السالم عليه مريم بن عيسى ورأيت شنوءة رجال

 هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن مجاھد عن زياد أبي بن يزيد عن حميد بن عبيدة ثنا أبي حدثني هللا عبد ناحدث -  2348
 وكان ھدي معه ليس من ويحل بھا ألمرتكم استدبرت ما أمري من استقبلت لو فإني عمرة اجعلوھا  ألصحابه قال سلم و عليه
 القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال ھدي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع

  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  أصابعه بين وخلل

 صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن رجل عن زياد أبي بن يزيد ثنا حميد بن عبيدة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2349
 فأذن بالال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر قال بالشمس اال يستيقظ ولم فرقد ليلال من فعرس سفر في سلم و عليه هللا

 يزيد لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  الرخصة يعنى بھا فيھا وما الدنيا تسرني ما عباس بن فقال قال ركعتين فصلى
  زياد أبي بن

 خرج  قال عنھما هللا رضي عباس بن عن طاوس عن مجاھد نع منصور حدثني عبيدة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2350
 الناس نظر حتى يده على فوضعه بإناء فدعا قال عسفان أتى حتى فصام مكة يريد المدينة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  البخاري شرط على صحيح إسناده  أفطر شاء ومن صام شاء من يقول عباس بن فكان قال أفطر ثم إليه

 على صحيح إسناده  معناه أو بإسناده  فذكره منصور عن شيبان ثنا حسين ثنا أبي حدثني أحمد بن هللا عبد حدثنا -  2351
  الشيخين شرط
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 سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان  عباس بن عن ظبيان أبي عن قابوس حدثني عبيدة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2352
 ولكن وبينكم بيني فأنسيتھا القدر بليلة أخبركم مسرعا جئت قال إلينا انتھى فلما سرعته من زعناأف حتى قال مسرعا إليھم أقبل

  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  رمضان من األواخر العشر في التمسوھا

 هللا ىصل هللا رسول قال قال عباس بن عن طاوس عن مجاھد عن منصور حدثني عبيدة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2353
 ما القيامة يوم إلى هللا حرمة حرام فھو واألرض السماوات خلق يوم هللا حرمه حرام البلد ھذا ان  مكة فتح يوم سلم و عليه
 هللا حرمة حرام فھو النھار من ساعة اال فيه لي أحل وما الساعة تقوم حتى فيه بعدي ألحد يحل وال غيري القتل فيه ألحد أحل
 العباس فقال قال لمعرف إال لقطته تلتقط وال صيده ينفر وال خاله يختلى وال شوكة يعضد وال الساعة تقوم أن إلى جل و عز
 رسول فقال قال والبيوت للقبور فإنه منه لھم بد ال فإنه هللا رسول يا األذخر إال منه لھم بد ال الذي علم قد البلد أھل من وكان
  البخاري شرط على صحيح إسناده  األذخر إال سلم و عليه هللا صلى هللا

 أھدى  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن الخياط هللا عبد أبو واقد حدثني قال عبيدة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2354
 ان شاء فمن قط أكلته ما الشيء ھذا ان للضب قال ثم واألقط السمن فأكل وضب وأقط سمن سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول
  قوي إسناده  خوانه على فأكل قال أكلهفلي يأكله

  قال عباس بن عن عكرمة ثنا حسان بن يعنى ھشام ثنا األنصاري هللا عبد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2355
 إسناده  جمل لحى له يقال بما به كان شيء أو به كان صداع من رأسه في محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول احتجم
  البخاري شرط على صحيح

 بن عن عكرمة عن كثير أبي بن يحيى ثنا هللا عبد أبي بن ھشام ثنا هللا عبد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2356
 صحيح إسناده  العبد دية رق ما وبقدر الحر دية أدى ما بقدر المكاتب يؤدى  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري طشر على

  قال عباس بن عن عكرمة عن هللا عبد بن حسين حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2357
 أبي بن وعلي المطلب عبد بن العباس عمه أھله اال البيت في وليس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لغسل القوم اجتمع لما

 الباب وراء من نادى لغسله اجتمعوا فلما مواله وصالح حارثة بن زيد بن وأسامة العباس بن وقثم العباس بن والفضل طالب
 نشدتك علي يا له فقال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي بدريا وكان الخزرج بن عوف بنى أحد ثم األنصاري خولى بن أوس
 ولم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول غسل فحضر فدخل ادخل علي له فقال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نم وحظنا هللا
 هللا رضي طالب أبي بن علي مع يقلبونه وقثم والفضل العباس وكان قميصه وعليه صدره إلى فأسنده قال شيئا غسله من يل
 شيء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من ير ولم يغسله على وجعل الماء يصبان موالھما وصالح زيد بن أسامة وكان عنه
 وكان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول غسل من فرغوا إذا حتى وميتا حيا أطيبك ما وأمي بأبي يقول وھو الميت من يراه مما

 العباس دعا ثم حبرة وبرد نأبيضي ثوبين أثواب ثالثة في أدرج ثم بالميت يصنع ما به صنع ثم جففوه والسدر بالماء يغسل
 سھل بن طلحة أبي إلى اآلخر وليذھب مكة ألھل يضرح عبيدة أبو وكان الجراح بن عبيدة أبي إلى أحدكما ليذھب فقال رجلين

 يجد فلم فذھبا قال لرسولك خر اللھم سرحھما حين لھما العباس قال ثم قال المدينة ألھل يلحد طلحة أبو وكان األنصاري
 لغيره حسن  سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول فلحد به فجاء طلحة أبا طلحة أبي صاحب ووجد عبيدة أبا يدةعب أبي صاحب
 في)  سلم و عليه هللا صلى(  تكفينه وقصة:  قال فيما وكان شواھده وذكر... .  عبدهللا بن حسين لضعف ضعيف إسناد وھذا
 في كفن)  سلم و عليه هللا صلى(  أنه الصحيح في لما مخالفة لكنھا دسع ابن عند مرسلة شواھد لھا حبرة وبرد أبيضين ثوبين
  سحولية بيض أثواب ثالثة

 جبير بن سعيد عن الجزري الرحمن عبد بن خصيف ثنا إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2358
 صلى هللا رسول إھالل في سلم و عليه هللا صلى هللا سولر أصحاب الختالف عجبا العباس أبا يا عباس بن هللا لعبد قلت قال
 فمن واحدة حجة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من كانت إنما انھا بذلك الناس ألعلم انى فقال أوجب حين سلم و عليه هللا
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 فأھل مجلسه في أوجب ركعتيه الحليفة بذي مسجده في صلى فلما حاجا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج  اختلفوا ھنالك
 وذلك أقوام منه ذلك وأدرك أھل ناقته به استقبلت فلما ركب ثم عنه فحفظوا أقوام منه ذلك فسمع ركعتيه من فرغ حين بالحج
 حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھل إنما فقالوا يھل ناقته به استقلت حين فسمعوه أرساال يأتون كانوا إنما الناس أن

 إنما فقالوا أقوام منه ذلك وأدرك أھل البيداء شرف على عال فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مضى ثم اقتهن به استقلت
 ناقته به استقلت حين وأھل مصاله في أوجب لقد هللا وأيم البيداء شرف على عال حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھل
 سند وھذا لغيره حسن  ركعتيه من فرغ إذا مصاله في أھل عباس بن هللا عبد بقول أخذ فمن البيداء شرف على عال حين وأھل
  فذكرھا...  شواھد مفرقا وله التحسين محتمل

 بن مجاھد عن نجيح أبي بن هللا عبد عن رجل حدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2359
 أمر ثم بيده بدنة ثالثين منھا نحر بدنة مائة الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أھدى  قال عباس بن عن جبر
 حذية بعير كل من لنا وخذ شيئا منھا جزارا تعطين وال الناس بين وجلودھا وجاللھا لحومھا اقسم وقال منھا بقى ما فنحر عليا
  ضعيف إسناده  ففعل مرقھا من ونحسو لحمھا من نأكل حتى واحدة قدر في اجعلھا ثم لحم من

 هللا عبد مولى كريب عن الزھري مسلم بن محمد حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2360
 حل إال بالبيت طاف ثم معه الھدى يسق لم رجل حج ما قولك أرأيت العباس أبا يا له قلت قال عباس بن هللا عبد عن عباس بن

 هللا رسول ان  ويحك فقال ھذا يقولون ال والناس وحجة عمرة له اجتمعت اال الھدى معه ساق قد حاج ھاب طاف وما بعمرة
 معه يكن لم من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر الحج اال يذكرون ال أصحابه من معه ومن خرج سلم و عليه هللا صلى
 و عليه هللا صلى هللا رسول فيقول الحج ھو إنما هللا رسول يا يقول منھم الرجل فجعل بعمرة ويحل بالبيت يطوف ان الھدى
  حسن إسناده  عمرة ولكنھا بالحج ليس انه سلم

  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن هللا عبد حدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2361
 وعفا الدبر برأ إذا يقولون كانوا فإنھم الشرك أھل ألمر قطعا إال الحصبة ليلة ةعائش سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أعمر ما

  إسحاق ابن غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناد وھذا صحيح  اعتمر لمن العمرة حلت فقد صفر ودخل األثر

 بن عن جبر بن مجاھد عن نجيح أبي بن هللا عبد حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2362
 عام فضة من برة رأسه في بدر يوم استلب كان الذي جھل أبي جمل أھدى كان قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس
  وقفة فيه ھنا بالتحديث إسحق ابن وتصريح لغيره حسن  المشركين بذلك ليغيظ آخر موضع في وقال ھدية في الحديبية

 هللا عبد عن حارثة بنى مولى يسار بن بشير حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا قال يعقوب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2363
 كان إذا حتى معه المسلمون وصام رمضان فصام رمضان في الفتح عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج  قال عباس بن

 إسناد وھذا صحيح  المسلمون فافطر أفطر قد انه يعلمھم ينظرون سوالنا فشرب راحلته على وھو قعب في بماء دعا بالكديد
  حسن

 أھل كان قال انه عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن أبي حدثني يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2364
 أھل موافقة يعجبه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان  قال رؤوسھم يفرقون المسلمون وكان أشعارھم يسدلون الكتاب
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بعد فرق ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسدل فيه به يؤمر لم ما بعض في الكتاب

 عباس بن الفضل بن هللا عبد عن كيسان بن صالح حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2365
 بأمرھا أولى األيم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن هللا عبد عن مطعم بن جبير بن نافع عن ةربيع بن

  حسن إسناد وھذا صحيح  صماتھا وأذنھا نفسھا في تستأمر واليتيمة



 
 

274 
 

  عباس بن عن مةعكر عن الحصين بن داود حدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2366
 على سنين بست إسالمه قبل إسالمھا وكان الربيع بن العاص أبي على زينب ابنته رد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

  حسن إسناده  صداقا وال شھادة يحدث ولم األول النكاح

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن عناف بن طلحة وذكر قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2367
 إلى شأنھما فرفع قال عذراء وجدتھا ما قال أصبح فلما عندھا فبات بھا فدخل بلعجالن من األنصار من امرأة رجل تزوج  قال

 ابھم فأمر قال عذراء كنت قد بلى فقالت فسألھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الجارية فدعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناده  المھر وأعطاھا فتالعنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ركانة بن يزيد بن طلحة بن محمد وحدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا قاال وسعد يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2368
 باب عند واليھودية اليھودي برجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر  قال عباس بن عن الشيباني إبراھيم بن إسماعيل عن

 هللا صنع مما فكان جميعا قتال حتى الحجارة مس يقيھا عليھا فحنى صاحبته على قام الحجارة مس اليھودي وجد فلما مسجده
  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح  منھما الزنا تحقيق في لرسوله جل و عز

 بن ان أخبره هللا عبد بن هللا عبيد ان شھاب بن وحدث قال صالح عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2369
 فقال ميتة انھا هللا رسول يا فقالوا بإھابھا استمتعتم ھال فقال ميتة بشاة مر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  أخبره عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أكلھا حرم إنما

 عبد بن هللا عبيد أخبرني قال مسلم بن محمد عمه عن شھاب بن أخي بن ثنا قال يعقوب ثنا أبي نيحدث هللا عبد حدثنا -  2370
 اإلسالم إلى يدعوه قيصر إلى كتب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  أخبره عباس بن هللا عبد ان مسعود بن عتبة بن هللا

 عظيم فدفعه قيصر إلى ليدفعه بصرى عظيم إلى يدفعه ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأمره الكلبي دحية مع كتابه وبعث
 هللا عبد فقال له تبسط الزرابي على إيلياء إلى حمص من مشى فارس جنود عنه جل و عز هللا كشف لما قيصر وكان بصرى

 هللا رسول عن سألها من قومه من لي التمسوا قرأه حين قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كتاب قيصر جاء فلما عباس بن
 في وذلك تجارا قدموا قريش من رجال في بالشام كان انه حرب بن سفيان أبو فأخبرني عباس بن قال سلم و عليه هللا صلى
 بي فانطلق قيصر رسول فأتاني سفيان أبو قال قريش كفار وبين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بين كانت التي المدة

 لترجمانه فقال الروم عظماء حوله وإذا التاج عليه ملكه مجلس في جالس ھو فإذا عليه فادخلنا ءإيليا قدمنا حتى وبأصحابي
 بن ھو قلت قال منه قرابتك ما قال نسبا إليه أقربھم أنا سفيان أبو قال نبي انه يزعم الذي الرجل بھذا نسبا أقرب أيھم سلھم
 بأصحابي أمر ثم منى أدنوه قيصر فقال قال غيري مناف عبد بنى من رجل يومئذ الركب في وليس سفيان أبو قال عمى
 فكذبوه كذب فإن نبي أنه يزعم الذي الرجل عن ھذا سائل انى ألصحابه قل لترجمانه قال ثم كتفي عند ظھري خلف فجعلوا
 عنى يؤثروا نا استحيت ولكني سألني حين لكذبته الكذب عنى أصحابي يأثر ان يومئذ االستحياء لوال هللا فو سفيان أبو قال

 منكم القول ھذا قال فھل قال نسب ذو فينا ھو قلت قال فيكم الرجل ھذا نسب كيف له قل لترجمانه قال ثم عنه فصدقته الكذب
 قال ملك من آبائه من كان فھل قال ال فقلت قال قال ما يقول ان قبل الكذب في تتھمونه كنتم فھل قال ال قلت قال قبله قط أحد
 فھل قال يزيدون بل قلت قال ينقصون أم فيزيدون قال ضعفاؤھم بل قلت قال ضعفاؤھم أم اتبعوه الناس اففأشر قال ال قلت
 قال قال ذلك نخاف ونحن مدة في منه اآلن ونحن ال قلت قال يغدر فھل قال ال قلت قال فيه يدخل ان بعد لدينه سخطة أحد يرتد
 نعم قلت قال قاتلكم أو قاتلتموه فھل قال عنى يؤثروا ان أخاف ال غيرھا هب أنتقصه شيئا فيھا أدخل كلمة تمكني ولم سفيان أبو
 يأمرنا قلت قال يأمركم فبم قال األخرى علينا ويدال المرة عليه ندال سجاال دوال كانت قلت قال وحربه حربكم كانت كيف قال
 وأداء بالعھد والوفاء والعفاف والصدق لصالةبا ويأمرنا آباؤنا يعبد كان عما وينھانا شيئا به نشرك وال وحده هللا نعبد ان

 في تبعث الرسل وكذلك نسب ذو فيكم انه فزعمت فيكم نسبه عن سألتك انى له قل ذلك له قلت حين لترجمانه فقال قال األمانة
 رجل قلت قبله القول ھذا قال منكم أحد كان لو فقلت ال ان فزعمت قبله قط منكم أحد القول ھذا قال ھل وسألتك قومھا نسب
 على الكذب ليذر يكن لم انه أعرف فقد ال ان فزعمت قال ما يقول ان قبل بالكذب تتھمونه كنتم ھل وسألتك قبله قيل بقول يأتم

 يطلب رجل قلت ملك آبائه من كان لو فقلت ال ان فزعمت ملك من آبائه من كان ھل وسألتك جل و عز هللا على ويكذب الناس
 أم يزيدون ھل وسألتك الرسل أتباع وھم اتبعوه ضعفاءھم ان فزعمت ضعفاؤھم أم يتبعونه الناس أشراف وسألتك آبائه ملك
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 ال ان فزعمت فيه يدخل ان بعد لدينه سخطه أحد يرتد ھل وسألتك يتم حتى اإليمان وكذلك يزيدون انھم فزعمت ينقصون
 قاتلتموه ھل وسألتك الرسل وكذلك ال ان زعمتف يغدر ھل وسألتك أحد يسخطه ال القلوب بشاشة يخالط حين اإليمان وكذلك
 ويكون تبتلى الرسل وكذلك األخرى عليه وتدالون المرة عليكم يدال دوال يكون وحربه حربكم وان فعل قد ان فزعمت وقاتلكم

 يعبد كان عما وينھاكم شيئا به تشركوا ال وحده جل و عز هللا تعبدوا ان يأمركم أنه فزعمت يأمركم بماذا وسألتك العاقبة لھا
 أظن لم ولكن خارج انه أعلم كنت قد نبي صفة وھذه األمانة وأداء بالعھد والوفاء والعفاف والصالة بالصدق ويأمركم آباؤكم
 كنت ولو لقيه لتجشمت إليه أخلص أن أرجو لو وهللا ھاتين قدمي موضع يملك أن فيوشك حقا فيه قلت ما يكن فإن منكم انه
 الرحمن هللا بسم فيه فإذا فقرئ به فأمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بكتاب دعا ثم سفيان أبو الق قدميه عن لغسلت عنده

 أسلم اإلسالم بدعاية أدعوك فإني بعد أما الھدى اتبع من على سالم الروم عظيم ھرقل إلى ورسوله هللا عبد محمد من الرحيم
 بيننا سواء كلمة إلى تعالوا الكتاب أھل يا{  و األكارة يعنى األريسيين ثمإ فعليك توليت فإن مرتين أجرك هللا يؤتك وأسلم تسلم
 قال}  مسلمون بأنا اشھدوا فقولوا تولوا فإن هللا دون من أربابا بعضا بعضنا يتخذ وال شيئا به نشرك وال هللا إال نعبد أال وبينكم
 قال فأخرجنا بنا وأمر قالوا ماذا أدري فال لغطھم وكثر الروم عظماء من حوله الذين أصوات علت مقالته قضى فلما سفيان أبو
 سفيان أبو قال يخافه األصفر بنى ملك ھذا كبشة أبي بن أمر أمر لھم قلت لھم وخلصت أصحابي مع خرجت فلما سفيان أبو

  الشيخين رطش على صحيح إسناده  كاره وأنا اإلسالم قلبي هللا أدخل حتى سيظھر أمره ان مستيقنا ذليال زلت ما فوهللا

 بن هللا عبد بن هللا عبيد أخبرني شھاب بن قال قال كيسان بن صالح عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2371
 شرط على صحيح إسناده  فذكره كتب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  أخبره عباس بن هللا عبد ان مسعود بن عتبة

  الشيخين

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فذكره  معمر عن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا - 2372

 رؤيا عن عباس بن هللا عبد سألت هللا عبيد قال قال صالح عن أبي حدثنا قال يعقوب حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2373
 أنه رأيت نائم أنا بينما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي ذكر عباس بن فقال ذكر التي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أحدھما هللا عبيد قال يخرجان كذابين فأولته فطارا فنفختھما لي وأذن فكرھتھما ففظعتھما ذھب من سواران يدي في وضع
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مسيلمة واآلخر باليمن فيروز قتله الذي العنسي

 بن أن مالك بن كعب بن هللا عبد أخبرني شھاب بن قال قال صالح عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2374
 فيه توفى الذي وجعه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند من خرج عنه هللا رضي طالب أبي بن علي ان  أخبره عباس
 عباس بيده فأخذ عباس بن قال بارئا هللا بحمد أصبح فقال مسل و عليه هللا صلى هللا رسول أصبح كيف حسن أبا يا الناس فقال
 عبد بنى وجوه اعرف انى ھذا وجعه في سيتوفى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان وهللا أنت ترى اال فقال المطلب عبد بن

 في كان وإن ذلك علمنا فينا نكا فإن األمر ھذا فيمن فلنسأله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى بنا فاذھب الموت عند المطلب
 الناس يعطيناھا ال فمنعناھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألناھا لئن وهللا عنه هللا رضي علي فقال بنا فأوصى كلمناه غيرنا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أبدا أسأله ال فوهللا أبدا

 مخرمة بن المسور ان الزبير بن عروة حدثني عمه عن شھاب بن أخي بن ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2375
 يقرأ حزام بن حكيم بن ھشام سمعت  يقول عنه هللا رضي الخطاب بن عمر سمعا انھما حدثاه القارىء عبد بن الرحمن وعبد
 و عليه هللا صلى هللا رسول ان حدثه عباس بن ان مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد وحدثني محمد قال الحديث فذكر
 إسناده  أحرف سبعة إلى انتھى حتى ويزيدني استزيده أزل فلم فراجعته حرف على السالم عليه جبريل أقرأني قال سلم

  الشيخين شرط على صحيح

 بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد أخبرني قال عمه عن شھاب بن أخي بن ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2376
 يعنى للناس يصلي قائم سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول أتان على أسير الحلم ناھزت وقد أقبلت  قال عباس بن ان مسعود
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  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وراء الناس مع فصففت فرتعت عنھا نزلت ثم األول الصف بعض يدي بين صرت حتى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 علقمة بن عياش بن عطاء بن عمرو بن محمد ثنا إسحاق بن محمد عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2377
 وكانت قال الجمعة يوم لغد سلم و عليه هللا صلى النبي زوج ميمونة بيت عباس بن على دخلت قال لؤي بن عامر بنى أخو

 عن اسمع وأنا رجل فسأله قال للناس فيه فجلس إليه انصرف مث فيه له بسط الجمعة صلى إذا فكان به له أوصت قد ميمونة
 رسول رأيت ھاتان عيناي بصر  فقال بصره كف وقد عينيه إلى يده عباس بن فرفع قال الطعام من النار مست مما الوضوء

 باب على فوق فلما خارجا فنھض الصالة إلى بالل دعا ثم حجره بعض في الظھر لصالة توضأ سلم و عليه هللا صلى هللا
 ووضعت معه بمن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرجع قال أصحابه بعض إليه بھا بعث ولحم خبز من ھدية لقيته الحجرة

 أحد وال مس وما الصالة إلى معه بمن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھض ثم قال ثم معه وأكلوا فأكل قال الحجرة في لھم
  حسن إسناده  آخره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمر من عقل إنما عباس بن وكان بھم صلى ثم قال ماء معه كان ممن

 عباس بن عن عكرمة عن الحذاء خالد حدثني طھمان بن إبراھيم ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2378
 شرط على صحيح إسناده  وكبر إليه أشار الركن على أتى فكلما بعيره على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طاف  قال

  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري

 رباح أبي بن عطاء عن أرطأة بن الحجاج حدثني إسحاق بن محمد عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2379
  صحيح  ختين وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفى  يقول عباس بن سمعت قال

 مولى كريب عن نويفع بن الوليد بن محمد حدثني إسحاق بن محمد عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2380
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى وافدا ثعلبة بن ضمام بكر بن سعد بنو بعثت  قال عباس بن هللا عبد عن عباس بن هللا عبد
 وكان أصحابه في جالس سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول المسجد دخل ثم عقله ثم المسجد باب على بعيره وأناخ عليه فقدم

 عبد بن أيكم فقال أصحابه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على وقف حتى فأقبل غريرتين ذا أشعر جلدا رجال ضمام
 في ومغلظ سائلك انى المطلب عبد بن فقال نعم قال محمد قال المطلب عبد بن أنا مسل و عليه هللا صلى هللا رسول فقال المطلب
 كائن ھو من واله قبلك كان من واله الھك هللا أنشدك قال لك بدا عما فسل نفسي في أجد ال قال نفسك في تجدن فال المسألة
 تأمرنا ان أمرك آ بعدك كائن ھو من واله قبلك كان نم واله الھك هللا فأنشدك قال نعم اللھم فقال رسوال إلينا بعثك آ بعدك
 من واله الھك هللا فأنشدك قال نعم اللھم قال معه يعبدون آباؤنا كانت التي األنداد ھذه نخلع وان شيئا به نشرك ال وحده نعبده ان
 اإلسالم فرائض يذكر جعل ثم لقا نعم اللھم قال الخمس الصلوات ھذه نصلى ان أمرك آ بعدك كائن ھو من واله قبلك كان

 قال فرغ إذا حتى قبلھا التي في يناشده كما فريضة كل عند يناشده كلھا اإلسالم وشرائع والحج والصيام الزكاة فريضة فريضة
 وال أزيد ال ثم عنه نھيتني ما وأجتنب الفرائض ھذه وسأؤدي هللا رسول محمدا سيدنا أن واشھد هللا اال إله ال أن أشھد فإني
 الجنة يدخل العقيصتين ذو يصدق ان ولى حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بعيره إلى راجعا انصرف ثم قال أنقص
 والعزى الالت بئست قال ان به تكلم ما أول فكان إليه فاجتمعوا قومه على قدم حتى خرج ثم عقاله فأطلق بعيره إلى فأتى قال
 رسوال بعث قد جل و عز هللا ان ينفعان وال يضران ال وهللا انھما ويلكم قال الجنون اتق اموالجذ البرص اتق ضمام يا مه قالوا
 قد انى ورسوله عبده محمدا وأن له شريك ال وحده هللا اال إله ال أن أشھد وإني فيه كنتم مما به استنقذكم كتابا عليه وأنزل
 يقول قال مسلما اال امرأة وال رجل حاضره وفي اليوم ذلك من ىأمس ما فوهللا قال عنه ونھاكم به أمركم بما عنده من جئتكم
  حسن  ثعلبة بن ضمام من أفضل كان قوم بوافد سمعنا فما عباس بن

 فذكره  الزبير آل مولى نويفع بن الوليد بن محمد حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2381
  حسن  مختصرا

 عن عثمان بن عمرو مولى الحصين بن داود حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن -  2382
 كانت انھا اال أئمتكم خلف اليوم ھؤالء أحراسكم كصالة اال الخوف صالة كانت ما  قال عباس بن عن عباس بن مولى عكرمة
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 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام ثم طائفة معه وسجدت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع جمع وھم طائفة قامت عقبا
 سجد ثم جميعا معه وركعوا ركع ثم جميعا معه وقاموا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام ثم ألنفسھم قياما كانوا الذين وسجد
 و عليه هللا صلى هللا رسول جلس فلما مرة أول معه سجدوا كانوا الذين اآلخرون وقام مرة أول قياما معه كانوا الذين فسجد
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجمعھم جلسوا ثم ألنفسھم قياما كانوا الذين سجد صالتھم آخر في معه سجدوا والذين سلم

  التلخيص في الحافظ وحسنه حسن إسناده  بالسالم

 بن هللا لعبد قلت قال اليماني طاوس عن زھريال حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2383
 من ومسوا جنبا تكونوا لم وان رءوسكم واغسلوا الجمعة يوم اغتسلوا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان يزعمون عباس
  حسن إسناد وھذا صحيح  فنعم الغسل وأما أدري فال الطيب أما عباس بن فقال قال الطيب

 بن الوليد بن ومحمد الحضرمي كھيل بن سلمة حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2384
 صلى هللا رسول رأيت لقد  قال عباس بن هللا عبد عن عباس بن هللا عبد مولى كريب عن حدثني كالھما الزبير آل مولى نويفع
  حسن  غيره يهعل ما متوشحه حضرمي له برد في الليل من يصلي سلم و عليه هللا

 عن عباس بن هللا عبيد بن هللا عبد بن حسين ثنا قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2385
 يتقى وھو مطير يوم في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد  قال عباس بن هللا عبد عن عباس بن هللا عبد مولى عكرمة
  عبدهللا بن حسين لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  سجد إذا األرض إلى يديه دون يجعله عليه ءبكسا سجد إذا الطين

 عن عباس بن معبد بن هللا عبد بن العباس حدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2386
 القرآن بفاتحة الفجر قبل ركعتيه في يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  يقول كان أنه عباس بن هللا عبد عن أھله بعض

 الكتاب أھل يا قل{  عمران آل من وباآلية القرآن بفاتحة اآلخرة الركعة وفي األولى الركعة في البقرة خاتمة من واآليتين
  ضعيف إسناده  اآلية يختم حتى}  وبينكم بيننا سواء كلمة إلى تعالوا

 مولى عكرمة عن الحصين بن داود حدثني إسحاق بن محمد عن أبي ثنا إبراھيم بن سعد ثنا أبي نيحدث هللا عبد حدثنا -  2387
 شديدا حزنا عليھا فحزن واحد مجلس في ثالثا امرأته مطلب بنى أخو يزيد عبد بن ركانة طلق  قال عباس بن عن عباس بن
 واحدة تلك فإنما قال نعم قال واحد مجلس في فقال قال الثاث طلقتھا قال طلقتھا كيف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسأله قال

 أحمد وكان:  الخطابي وقال... ضعيف إسناده  طھر كل عند الطالق إنما يري عباس بن فكان فرجعھا قال شئت ان فارجعھا
 ھذا كانةر حديث إسناد ضعف أحمد أن على المغني في قدامة ابن ونص)  قلنا. (  كلھا األحاديث ھذه يضعف حنبل بن

 ركانة بيت آل طريق من ھو أخرجه كما ألبتة امرأته طلق إنما ركانة أن رجح داود أبا إن:  الفتح في الحافظ وقال. وتركه
 ابن بحديث االستدالل يقف النكتة فبھذه ثالثا طلقھا فقال الثالث على ألبتة حمل رواته بعض يكون أن لجواز قوي تعليل وھو
 تعليقه في شاكر وأحمد الزاد في القيم ابن وصححه الفتاوى في الحديث ھذا سند تيمية ابن جود قدف ھذا ومع:  قلنا.  عباس
  المسند على

 أبي عن سعيد بن عمرو بن أمية بن إسماعيل حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2388
 أرواحھم جل و عز هللا جعل بأحد إخوانكم أصيب لما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن المكي الزبير
 مشربھم طيب وجدوا فلما العرش ظل في ذھب من قناديل إلى وتأوي ثمارھا من تأكل الجنة أنھار ترد خضر طير أجواف في

 عز هللا فقال الحرب عن ينكلوا وال الجھاد في يزھدوا لئال لنا هللا صنع بما يعلمون إخواننا ليت يا قالوا منقلبھم وحسن ومأكلھم
  أحياء بل أمواتا هللا سبيل في قتلوا الذين تحسبن وال{  رسوله على اآليات ھؤالء جل و عز هللا فأنزل عنكم أبلغھم أنا جل و

  حسن

 أمية بن يلإسماع عن إسحاق بن محمد عن إدريس بن هللا عبد ثنا شيبة أبي بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2389
  حسن إسناده  نحوه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن الزبير أبي عن
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 بن محمود عن األنصاري فضيل بن الحرث حدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2390
 خضراء قبة في الجنة بباب نھر بارق على الشھداء  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن األنصاري لبيد

  حسن إسناده  وعشيا بكرة الجنة من رزقھم عليھم يخرج

 مشى  قال عباس بن عن عكرمة عن يزيد بن ثور حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2391
 الذين النفر يعنى أعنھم اللھم وقال هللا اسم على انطلقوا وقال وجھھم ثم الغرقد بقيع ىإل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول معھم
  حسن إسناده  األشرف بن كعب إلى وجھھم

 بن هللا عبيد عن الزھري مسلم بن محمد فحدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا قال يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2392
 رھم أبا المدينة على واستخلف لسفره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مضى ثم  قال عباس بن هللا عبد عن عتبة بن هللا عبد
 وصام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصام رمضان من مضين لعشر وخرج الغفاري خلف بن عتبة بن حصين بن كلثوم
  المسلمين من آالف عشرة في الظھران بمر نزل حتى مضى ثم أفطر وأمج عسفان بين ماء بالكديد كان إذا حتى معه الناس
  حسن إسناده

 أبي بن هللا وعبد صالح بن أبان حدثني قال إسحاق بن محمد عن أبي ثنا قال يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2393
 بنت ميمونة تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن الحجاج بن ومجاھد رباح أبي بن عطاء عن نجيح

  حسن إسناده  حرام وھو سفره في الحرث

 أنه عباس بن عن جبير بن عن الحكم عن منصور عن شيبان ثنا محمد بن يعنى حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2394
 فإنه طيبا هتمسو وال رأسه تغطوا وال كفنوه فقال محرم وھو راحلته وقصته رجل سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذكر  قال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يھل وھو أو يلبى وھو القيامة يوم يبعث

 شرط على صحيح إسناده  وجھه تغطوا وال قال أنه اال بإسناده  إسرائيل ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2395
  الشيخين

 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن مجاھد عن منصور ناث قال هللا عبد بن زياد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2396
  صحيح  فانفروا استنفرتم وان ونية جھاد ولكن الفتح بعد يقول ھجرة ال  مكة فتح يوم سلم و عليه

 جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن خيثمة بن زھير ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2397
 الدين في فقھه اللھم قال ثم سعيد شك منكبي على أو كتفي على يده وضع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن

  مسلم شرط على قوي إسناده  التأويل وعلمه

 سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن يزيد أبو ثابت ثنا قال موسى بن حسن حدثنا قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2398
 القيامة يوم استلمه لمن يشھد وشفتين لسانا الحجر لھذا ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير بن

  مسلم شرط على قوي إسناده  بحق

 أن  عباس بن عن عمار أبي بن عمار عن سلمة بن حماد ثنا قال موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2399
 سبعا أو وثمانيا الصوت ويسمع الضوء يرى سبعا أو سنين ثمان سنة عشرة خمس بمكة أقام سلم و عليه هللا صلى هللا سولر

  1945 تقدم ما وانظر مسلم شرط على إسناده  عشرا بالمدينة وأقام إليه يوحى

 البناني وثابت عباس بن عن عمار بيأ بن عمار عن سلمة بن حماد ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2400
 فحن المنبر إلى تحول المنبر اتخذ فلما نخلة جذع إلى يخطب كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مالك بن أنس عن
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 إلى لحن احتضنه لم لو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فسكن فاحتضنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتاه حتى الجذع
  مسلم شرط على صحيح إسناده  القيامة ومي

 عن ثابت وعن سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عمار عن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2401
  مسلم شرط على صحيح إسناده  معناه مثل  سلم و عليه هللا صلى النبي عن أنس

 مھران بن يوسف عن جدعان بن زيد بن على عن سلمة بن حماد ثنا موسى بن سنح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2402
 فقال رأسه عند واآلخر رجليه عند أحدھما فقعد ملكان النائم يري فيما أتاه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن
 فلم مفازة رأس إلى انتھوا سفر قوم كمثل هأمت ومثل مثله أن فقال أمته ومثل ھذا مثل اضرب رأسه عند للذي رجليه عند الذي
 ان أرأيتم فقال حبرة حلة في رجل أتاھم إذ كذلك ھم فبينما به يرجعون ما وال المفازة به يقطعون ما الزاد من معھم يكن

 افأكلو رواء وحياضا معشبة رياضا فأوردھم بھم فانطلق قال نعم فقالوا أتتبعوني رواء وحياضا معشبة رياضا بكم وردت
 فقالوا تتبعونى أن رواء وحياضا معشبة رياضا بكم وردت ان لي فجعلتم الحال تلك على ألقكم ألم لھم فقال وسمنوا وشربوا

 وقالت لنتبعنه وهللا صدق طائفة فقالت قال فاتبعوني ھذه من أروى ھي وحياضا ھذه من أعشب رياضا أيديكم بين فإن قال بلى
  ضعيف إسناده  عليه نقيم بھذا رضينا قد طائفة

 صلى غسله ماء الماء كان  قال محمد بن جعفر عن صالح بن حسن عن يمان بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2403
 ضعيف إسناده  يحسوه علي فكان سلم و عليه هللا صلى النبي جفون في يستنقع وفاته بعد غسلوه حين سلم و عليه هللا

 أبي بن علي أو محمد بن جعفر مسند من الحديث ثم.  يسنده ولم ذلك يدرك لم - لصادقا وھو - محمد بن جعفر. النقطاعه
  ھنا لذكره وجه فال عباس ابن مسند من ال طالب

 إذا عباس بن كان قال مزاحم بن الضحاك عن إسحاق أبي عن زھير ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2404
 تلبية فإنھا إليھا انته عباس بن وقال قال لك شريك ال والملك لك والنعمة الحمد ان لبيك لك شريك ال لبيك اللھم لبيك  يقول لبى

  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن عن التفسير يحدث الذي التميمي عن إسحاق أبي عن زھير ثنا موسى بن حسن حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2405
  لغيره صحيح  يديه فرج قد مجنح وھو إبطيه بياض فرأيت خلفه من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتيت  قال عباس

 صلى النبي أن  عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك ثنا زھير ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2406
  صحيح  الوضوء ديع ولم صلى ثم شاة كتف أكل سلم و عليه هللا

 كان  قال حدثه عباس بن أن جبير بن سعيد حدثني سماك ثنا زھير ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2407
 انه فقال قال الظل عنھم يقلص كاد قد المسلمين من نفر وعنده حجره من حجرة ظل في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدعاه أزرق رجل فجاء قال تكلموه فال أتاكم فإذا شيطان بعيني إليكم ينظر إنسان سيأتيكم
 فأنزل قال إليه واعتذروا با فحلفوا فدعاھم الرجل فذھب قال بأسمائھم دعاھم نفر وفالن وفالن أنت تشتمني عالم قال فكلمه
  حسن إسناده  آليةا}  ويحسبون لكم يحلفون كما له يحلفون{  جل و عز هللا

 صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن سماك ثنا إسرائيل ثنا مؤمل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2408
  حسن  فذكره الظل عنه يقاص كاد قد حجرة ظل في جالسا سلم و عليه هللا

 عليه هللا صلى هللا نبي جاء  قال عباس بن عن حدثه أباه ان قابوس عن زھير ثنا حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2409
 انى فقال تستاك اال له فقال إخالفا فيه من سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فوجد أحدھما فتكلم واحدة حاجتھما رجالن سلم و

  ضعيف إسناده  حاجته له وقضى فآواه رجال به فأمر ثالث منذ طعاما أطعم لم ولكني ألفعل
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 قول أرأيت  عباس البن قلنا قال حدثه أباه ان ظبيان أبي بن قابوس عن زھير ثنا حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2410
 قال يصلي يوما سلم و عليه هللا صلى هللا نبي قام قال بذلك عنى ما}  جوفه في قلبين من لرجل هللا جعل ما{  جل و عز هللا

 هللا جعل ما{  جل و عز هللا فأنزل معھم وقلب معكم قلب قال قلبين له ترون اال معه ونيصل الذين المنافقون فقال خطرة فخطر
  ضعيف إسناده  جوفه في قلبين من لرجل

 أبى عن الحرث بن هللا عبد بن يوسف عن سلمة بن حماد ثنا موسى بن يعنى حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2411
 رب هللا اال إله ال العظيم الحليم هللا اال إله ال قال أمر حزبه إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن العالية
  يدعو ثم الكريم العرش ورب األرض ورب السماأوات رب هللا اال إله ال العظيم العرش رب هللا اال إله ال الكريم العرش
  مسلم شرط على صحيح إسناده

 عباس بن عن عكرمة عن السائب بن عطاء عن إسحاق أبو ثنا قال عمرو بن معاوية ثنا ىأب حدثني هللا عبد حدثنا -  2412
 عيناه فدمعت قبضت حتى حجره في ووضعھا فأخذھا السوق في وھى بناته بعض إلى سلم و عليه هللا صلى النبي جاء  قال

 قال يبكى سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول بكىأ اال فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند أتبكين لھا فقيل أيمن أم فبكت
  حسن  جل و عز هللا يحمد وھو جنبيه بين من نفسه تخرج المؤمن ان رحمة وھذه أبك لم انى

 الشعبي عن عاصم ثنا ثابت حدثنا قاال المعنى الصمد وعبد ھاشم بنى مولى سعيد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2413
 أو بعضدي أخذ إذا حتى ورائه من بيده فقال يساره عن فقمت سلم و عليه هللا صلى النبي مع أصلى تقم  قال عباس بن عن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يمينه عن أقامني حتى بيدي

 حنش حدثني المعافري يحيى بن عامر عن ثوبان بن حسن ثنا رشدين ثنا غيالن بن يحيى أبثنا حدثني هللا عبد حدثنا -  2414
 فقال فسألوه سلم و عليه هللا صلى النبي أتوا األنصار من أناس في}  لكم حرث نساؤكم{  اآلية ھذه أنزلت  قال عباس بن نع

  سعد بن رشدين لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  الفرج في كان إذا حال كل على آتھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن عن مجاھد عن نجيح أبى بن هللا عبد حدثني سويد بن يعنى قزعة ثنا موسى بن حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2415
 ورسوله هللا توادوا ان اال أجرا والھدي البينات من به أتيتكم ما على أسألكم ال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس
  ضعيف إسناده  بطاعته إليه تقربوا وان

  عباس بن عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن بالل بن أنا قال الخزاعي سلمة أبو ثنا أبى دثنيح هللا عبد حدثنا - 2416
 يده إلى أضافھا يعنى ھكذا بھا فجعل غرفة أخذ ثم واستنثر بھا فتمضمض ماء من غرفة أخذ ثم وجھه فغسل توضأ أنه

 برأسه مسح ثم اليسرى يده بھا فغسل ماء من غرفة خذأ ثم اليمنى يده بھا فغسل ماء من غرفة أخذ ثم وجھه بھا فغسل األخرى
 رأيت ھكذا قال ثم اليسرى رجله بھا فغسل أخرى غرفة أخذ ثم غسلھا حتى اليمنى رجله على رش ثم ماء من غرفة أخذ ثم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  عباس بن عن إبراھيم بن يعقوب أخبرني قال سعيد بن يحيى عن بالل بن ثنا مةسل أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2417
  إشكال اإلسناد ھذا وفي كسابقه صحيح  سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھذا نحو

 ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن السبخي فرقد عن سلمة بن حماد ثنا سلمة أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2418
 فمسح علينا فيخبث وعشائنا غدائنا عند يأخذه جنون به ھذا ابني ان فقالت لھا بابن سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جاءت ةامرأ
  ضعيف إسناده  األسود الجرو مثل جوفه من فخرج سعل يعنى ثعة فثع ودعا صدره سلم و عليه هللا صلى النبي

 عباس بن عن عكرمة عن عمرو أبى بن يعنى عمرو عن بالل بن سليمان ثنا سعيد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2419
 وكانوا محتاجين الناس كان الغسل بدء عن وسأحدثكم اغتسل شاء ومن ال قال ھو أواجب الجمعة يوم الغسل  عن رجل وسأله
 الناس فراح السقف متقارب ضيقا سلم و عليه هللا صلى النبي مسجد وكان ظھورھم على النخل يسقون وكانوا الصوف يلبسون
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 فثارت الصوف في الناس فعرق درجات ثالث ھو إنما قصيرا سلم و عليه هللا صلى النبي منبر وكان فعرقوا الصوف في
 يا فقال المنبر على وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أرواحھم بلغت حتى ببعض بعضھم فتأذى الصوف أرواح أرواحھم

  جيد إسناده  عنده كان ان طيب اطيب من أحدكم وليمس فاغتسلوا جمعةال جئتم إذا الناس أيھا

 ان عباس بن عن عكرمة عن عمرو أبى بن عمرو عن بالل بن سليمان ثنا سعيد أبو حدثني أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2420
 عمرو أبي بن عمرو:  قبله ما مكرر اإلسناد  البھيمة واقتلوا فاقتلوه بھيمة على وقع من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 البھيمة حديث عكرمة عن لروايته الدارمي وعثمان والنسائي معين ابن وضعفه والعجلي حاتم وأبو زرعة وأبو أحمد وثقه
 عمرو أبي بن عمرو أيضا وقال ال أم عكرمة من سمعه أدري ال:  البخاري وقال البھيمة حديث عليه أنكروا:  العجلي وقال

 عن رزين أبي عن عاصم روى وقد البھيمة بحديث حدث بذاك ھو ليس:  داود أبو وقال مناكير عكرمة عن روى نلك صدوق
  يھم أنه إال صدوق:  الساجي وقال.  حد بھيمة أتى من على ليس:  عباس ابن

 عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن وھيب ثنا سعيد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2421
  البخاري شرط على صحيح إسناده  حرج ال والحلق والذبح الرمي في والتأخير التقديم في  قال وسلم

 ان عباس بن عن عكرمة عن هللا عبد بن حسين حدثنا قال بالل بن سليمان ثنا سعيد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2422
  ضعيف إسناد وھذا حسن  التأويل وعلمه الحكمة عباس بن أعط اللھم  لقا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 سمعت قال كنانة بن هللا عبد بن إسحاق بن ھشام بن ربيعة بن إسماعيل ثنا سعيد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2423
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صنع كيف  عباس بن يسأل الوليد بعث قال أبيه عن يحدث هللا عبد بن إسحاق بن ھشام جدي
 الفطر في يصلي كما ركعتين فصلى المصلى فأتى متخشعا متبذال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج فقال االستسقاء في

  حسن  واألضحى

 هللا لىص هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن سماك ثنا زائدة ثنا سعيد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2424
  لغيره صحيح  سحرا البيان ومن حكما الشعر من ان  سلم و عليه

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن عكرمة عن سماك ثنا زائدة ثنا سعيد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2425
 هللا رسول يا رجل فقال اإلنسان بطن في تكون دابة الصفر ان سماك فذكر ھام وال صفر وال طيرة وال عدوي ال  قال سلم
  لغيره صحيح  األول أعدي فمن سلم و عليه هللا صلى النبي فقال فتجربھا المائة في الجربة اإلبل في تكون

 عكرمة عن سماك عن الرحمن عبد قال سماك ثنا زائدة ثنا قاال سعيد وأبو الرحمن عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2426
  لغيره صحيح  الخمرة على يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن

  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن األعمش عن سفيان ثنا إسماعيل بن مؤمل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2427
 بالسكينة عليكم الناس أيھا يا وقال زيد بن أسامة وأردف بالسكينة وأمرھم عرفة من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأفاض
 من عباس بن الفضل أردف ثم جمعا بلغت حتى عادية يدھا رافعة ناقة رأيت فما والخيل اإلبل بإيجاف ليس البر فإن والوقار
 يدھا رافعة ناقة رأيت فما والخيل اإلبل بإيجاف ليس البر فإن والوقار بالسكينة عليكم الناس أيھا يا يقول وھو منى إلى جمع
  صحيح  منى بلغت حتى ديةعا

 أھدى  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن ليلى أبى بن عن سفيان حدثنا قال مؤمل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2428
  ضعيف إسناد وھذا حسن  فضة من برة أنفه في جھل ألبي أحمر جمل فيھا بدنة مائة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن األعلى عبد ثنا سفيان ثنا مؤمل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2429
  ضعيف إسناده  النار من مقعده فليتبوأ علم بغير القرآن في قال من  سلم و عليه هللا صلى
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 بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على ثنا قال حماد ثنا قال سفيان ثنا قال مؤمل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2430
 إني ويحك فقالت وغمزھا فقبلھا فدخلت أعطيك حتى الدولج ادخلي فقال شيئا منه تشتري رجال أتت مغيبا امرأة أن  عباس
 بكر أبا فائت قال مغيب فإنھا قال مغيب فلعلھا ويحك فقال صنع بالذي فأخبره عمر فأتى منه كان ما على وندم فتركھا مغيب
 فأتى فأخبره سلم و عليه هللا صلى النبي فائت قال مغيب فإنھا قال مغيب لعلھا ويحك بكر أبو فقال فأخبره بكر أبا فأتى هفاسأل
 هللا صلى هللا رسول فسكت مغيب فأنھا قال مغيب لعلھا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال فأخبره سلم و عليه هللا صلى النبي
 هللا رسول يا الرجل فقال قال}  للذاكرين{  قوله إلى}  الليل من وزلفا النھار طرفي الصالة وأقم{  القرآن ونزل سلم و عليه
 و عليه هللا صلى النبي فضحك قال عامة للناس ھي بل لك عين نعمة وال ال عمر فقال قال عامة الناس في أو خاصة في أھي
  ضعيف إسناده  عنه هللا رضي عمر صدق وقال سلم

{  الجن قول في  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو ثنا عوانة أبو قال مؤمل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2431
 بركوعه ويركعون بصالته ويصلون بأصحابه يصلي رأوه لما قال}  لبدا عليه يكونون كادوا يدعوه هللا عبد قام لما وأنه

 و عليه هللا صلى النبي يعنى هللا عبد قام لما أنه قالوا قومھم إلى ارجعو فلما له أصحابه طواعية من تعجبوا بسجوده ويسجدون
  صحيح  لبدا عليه يكونون كادوا يدعوه سلم

 خرج  قال عباس بن عن عكرمة عن حكيم بن يعلى عن جرير حدثنا عيسى بن إسحاق ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2432
 قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد المنبر على فقعد خرقة في رأسه عاصبا فيه اتم الذي مرضه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ولكن خليال بكر أبا التخذت خليال الناس من متخذا كنت ولو قحافة أبى بن بكر أبى من وماله نفسه في على أمن أحد ليس أنه
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  بكر أبى خوخة غير المسجد ھذا في خوخة كل عنى سدوا أفضل اإلسالم خلة

 النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن حكيم بن يعلى عن جرير ثنا عيسى بن إسحاق ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2433
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ال قال نظرت أو غمزت أو قبلت لعلك قال مالك بن ماعز أتاه لما سلم و عليه هللا صلى
  صحيح إسناده  برجمه أمر ذلك فعند قال نعم قال يكني ال أنكتھا

 عباس بن عن جبير سعيد عن عمرو بن المنھال عن منصور عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2434
 كل ومن وھامة شيطان كل من التامة هللا بكلمة أعيذكما فيقول والحسين الحسن يعوذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال
 شرط على صحيح إسناده  السالم عليھما وإسحاق إسماعيل يعوذ السالم عليه إبراھيم أبى كان ھكذا يقول ثم المة عين

  البخاري

 عباس بن عن وعلة بن الرحمن عبد حدثني قال أسلم بن زيد عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2435
  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أنى اال لك أقول ما أدري ما قال واألسقية باإلھاب فنؤتى نغزوا انا له قلت قال
 رجال فمن وعلة بن عبدالرحمن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  طھر فقد دبغ اھاب أيما

  البخاري

 النبي أمر  قال عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2436
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثوبا وال شعرا يكف وال سبع على يسجد ان سلم و عليه هللا صلى

 تزوج  قال عباس بن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن سفيان انا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2437
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  محرم وھو سلم و عليه هللا صلى النبي

 النبي قال قال عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن سفيان ثنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2438
 صحيح إسناده  الطعام بمنزلة شيء كل بوأحس عباس بن قال يستوفيه حتى يبعه فال طعاما اشتري من  سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على
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 النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2439
  حسن إسناده  وسطھا يف تنزل البركة فإن وسطھا من تأكلوا وال جوانبھا من القصعة في كلوا  قال أنه سلم و عليه هللا صلى

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن سعد بن قيس عن سلمة بن يعنى حماد ثنا سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2440
 وملء األرض وملء السماء ملء الحمد لك ربنا اللھم حمده لمن هللا سمع قال الركوع من رأسه رفع كان إذا  قال رفعه أحسبه

  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  بعد شيء من شئت ما

 ان  عباس بن عن القاسم عن الحكم عن الحجاج عن العوام بن يعنى عباد ثنا سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2441
  حسن  سلم و عليه هللا صلى النبي فزوجھا العباس إلى أمرھا فجعلت الحرث بنت ميمونة خطب سلم و عليه هللا صلى النبي

 رجال المسلمون قتل  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج عن عباد ثنا سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2442
 هللا صلى هللا رسول قال بجيفته الدية يغرمون سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى رسوال فأرسلوا الخندق يوم المشركين من
  ضعيف إسناده  وبينه بينھم فخلى الجيفة بيثخ الدية خبيث لخبيث انه سلم و عليه

 هللا صلى النبي أن  جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن حجاج عن عباد ثنا سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2443
  مينالمسل بين واإلصالح بالمعروف عانيھم يفدوا وأن معاقلھم يعقلوا أن واألنصار المھاجرين بين كتابا كتب سلم و عليه
  ضعيف إسناده

  ضعيف إسناده  مثله  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن حجاج عن عباد ثنا سريج ثنى قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2444

 مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد األعمى عن أبية عن الزناد أبى بن ثنا سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2445
 رأيت فقال أحد يوم الرؤيا فيه رأى الذي وھو بدر يوم الفقار ذا سيفه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تنفل  الق عباس بن عن
 فأولتھا حصينة درع في أنى ورأيت الكتيبة كبش فأولته كبشا مردف أنى ورأيت فيكم يكون فال فأولته فال الفقار ذي سيفى في

  حسن إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال الذي فكان خير وهللا فبقر خير وهللا فبقر تذبح بقرا ورأيت المدينة

 كانت قال  عباس بن عن عكرمة عن عمرو أبى بن عمرو عن الزناد أبى بن ثنا سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2446
  حسن إسناده  البيت في وھو الحجرة في من يسمعه ما قدر بالليل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قراءة

 قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن ھشيم ثنا النعمان بن سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2447
 األلواح يلق فلم العجل في قومه صنع بما موسى أخبر جل و عز هللا ان كالمعاينة الخبر ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  البخاري رجال فمن النعمان بن سريج غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  فانكسرت األلواح ألقى نعواص ما عاين فلما

 رأي أيكم قال جبير بن سعيد عند كنت  قال الرحمن عبد بن حصين أنا ھشيم ثنا سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2448
 وما قال استرقيت قلت فعلت وكيف قال لدغت ولكني صالة في أكن لم انى أما قلت ثم أنا قلت البارحة انقض الذي الكوكب
 قد جبير بن يعنى سعيد فقال حمة أو عين من اال رقية ال قال انه األسلمى بريدة عن الشعبي حدثناه حديث قلت ذلك على حملك
 ومعه النبي فرأيت األمم على عرضت قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن ثنا قال ثم سمع ما إلى انتھى من أحسن
 وقومه موسى ھذا فقيل أمتي ھذه فقلت عظيم سواد لي رفع إذ أحد معه وليس والنبي والرجلين الرجل ومعه والنبي الرھط
 ألفا سبعون ومعھم أمتك ھذه فقيل عظيم سواد فإذا اآلخر الجانب ھذا إلى انظر قيل ثم عظيم سواد فإذا األفق إلى أنظر ولكن

 الذين ھؤالء من فقالوا ذلك في القوم فخاض فدخل سلم و عليه هللا صلى النبي نھض ثم عذاب وال حساب بغير ةالجن يدخلون
 الذين لعلھم بعضھم وقال سلم و عليه هللا صلى النبي صحبوا الذين لعلھم بعضھم فقال عذاب وال حساب بغير الجنة يدخلون
 كنتم الذي ھذا ما فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إليھم فخرج أشياء اوذكرو قط شيئا با يشركوا ولم اإلسالم في ولدوا

 بن عكاشة فقام يتوكلون ربھم وعلى يتطيرون وال يسترقون وال يكتوون ال الذين ھم فقال بمقالتھم فأخبروه فيه تخوضون
 هللا صلى هللا رسول فقال هللا رسول اي منھم أنا فقال اآلخر قام ثم فيھم أنت فقال هللا رسول يا منھم أنا فقال األسدي محصن
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 فمن النعمان بن سريج غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  عكاشة بھا سبقك سلم و عليه
  البخاري رجال

  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  مثله  ھشيم ثنا شجاع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2449

 ما  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبى عن عوانة أبو ثنا النعمان بن سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد ناحدث -  2450
 يفطر ال وهللا القائل يقول حتى صام إذا ليصوم كان وان رمضان غير قط كامال شھرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صام
  البخاري شرط على صحيح إسناده  يصوم ال وهللا القائل يقول حتى أفطر إذا ليفطر كان وان

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عطاء عن المؤمل بن هللا عبد ثنا سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2451
 يا أنتم فأما بعرفة يقف ان قبل والمروة الصفا بين ويسعى بالبيت يطوف ان من بد له يكن فلم بھدي وجاء األودية قطع سلم
  ضعيف إسناده  ترجعوا حتى طوافكم فاخروا مكة أھل

 الخمر حرمت لما قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل أنا عامر بن أسود ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2452
 جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على ليس{  جل و عز هللا فأنزل يشربونھا وھم ماتوا الذين أصحابنا هللا رسول يا  قالوا
  اضطراب فيھا عكرمة عن سماك رواية أن إال ثقات رجاله إسناد وھذا لغيره صحيح}   طعموا فيما

 بن عن حدثت قال المنكدر بن محمد عن صالح بن يعنى الحسن ثنا عامر بن أسود ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2453
  ضعيف إسناده  وثن كعابد هللا لقي مات ان الخمر مدمن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أنه عباس

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال جده عن أبيه عن على بن عيسى عن شيبان ثنا حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2454
  حسن إسناده  شقرھا في الخيل يمن ان  سلم و

 بن عن جبير بن سعيد عن جبر بن كلثوم عن حازم بن يعنى جرير ثنا محمد بن حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2455
 ذرأھا ذرية كل صلبه من فاخرج عرفة يعنى بنعمان آدم ظھر من الميثاق هللا أخذ  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
 تقولوا أو غافلين ھذا عن كنا إنا القيامة يوم تقولوا أن شھدنا بلى قالوا بربكم ألست{  قال قبال كلمھم ثم كالذر يديه بين فنثرھم
 من جبر بن كلثوم غير الشيخين رجال ثقات رجاله}   المبطلون فعل بما أفتھلكنا بعدھم من ذرية وكنا قبل من آباؤنا أشرك إنما

 ابن على وقفه كثير ابن ورجح.  بالقوي ليس النسائي وقال الثقات في حبان ابن وذكره معين وابن أحمد وثقه مسلم رجال
  عباس

 عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال األحوص أبى عن إسحاق أبى عن شريك ثنا حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2456
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  الدھر من حين اإلنسان على أتى وھل تنزيل ألم الجمعة يوم الفجر صالة كل في يقرأ سلم و

  صحيح  مثله  عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبى عن شريك ثنا حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2457

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن مقسم عن خصيف عن شريك ثنا حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2458
  ضعيف إسناد وھذا اموقوف صحيح  دينار بنصف يتصدق قال حائض وھى امرأته يأتي الرجل في

 و عليه هللا صلى النبي عجلنا  قال عباس بن عن طاوس عن ليث عن شريك ثنا حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2459
  ضعيف إسناد وھذا حسن  الشمس تطلع حين نرميھا أن فأمرنا العقبة جمرة إلى المزدلفة من معھم وأنا سلمة أم عجل أو سلم

  يقول عباس بن سمع أنه عطاء حدثني قال عمرو عن العطار يعنى داود ثنا حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2460
 صحيح إسناده  الجمرة ورمينا بمنى الصبح فصلينا المزدلفة ليلة أھله وضعفة ثقله مع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أرسلني
  الشيخين شرط على
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 قال القرشي علقمة بن عطاء بن عمرو بن محمد عن أبيه عن الزناد أبى بن ثنا حسين اثن أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2461
  هللا عبد فقال النار مست مما الوضوء فذكرنا عباس بن هللا عبد فيه فوجدنا سلم و عليه هللا صلى النبي زوج ميمونة بيت دخلنا
 قال عباس بن يا رأيته أنت بعضنا له فقال يتوضأ وال ييصل ثم النار مسته مما يأكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت
  حسن إسناده  عيني بصر فقال عينيه إلى بيده فأشار

 عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا قاال الوليد بن وخلف محمد بن حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2462
 سلم ما فقالوا عليھم فسلم له غنما يسوق وھو سلم و عليه هللا لىص النبي أصحاب من نفر على سليم بنى من رجل مر  قال

 الذين أيھا يا{  جل و عز هللا فأنزل سلم و عليه هللا صلى النبي بھا فأتوا غنمه واخذوا فقتلوه إليه فعمدوا منكم ليتعوذ اال عليكم
  لغيره حسن  اآلية آخر إلى}  مؤمنا ستل السالم إليكم ألقى لمن تقولوا وال فتبينوا هللا سبيل في ضربتم إذا آمنوا

 قوله في  عباس بن عن جبير بن سعيد عن سماك عن إسرائيل ثنا قاال نعيم وأبو حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2463
 هللا صلى محمد مع ھاجروا الذين ھم قال}  المنكر عن وتنھون بالمعروف تأمرون للناس أخرجت أمة خير كنتم{  جل و عز
  حسن إسناده  سلم و عليه هللا صلى النبي مع نعيم أبو قال المدينة إلى سلم و عليه

 بن سمع من حدثني قال رفيع بن العزيز عبد عن إسرائيل ثنا قاال نعيم وأبو حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2464
 ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  الماء ليھريق إال وجمع عرفات بين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ينزل  لم يقول عباس
  عباس ابن عن الراوي لجھالة

 بن سمعت قال زيد بن جابر سمعت قال دينار بن عمرو أخبرني قال شعبة ثنا حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2465
  الشيخين شرط على حصحي إسناده  جميعا وسبعا جميعا ثمانيا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى يقول عباس

 هللا رسول ان  عباس بن عن مجاھد عن نجيح أبى بن عن حازم بن جرير ثنا حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2466
  لغيره حسن  فضة من برة أنفه في جھل ألبي كان بعيرا بدنه في اھدي سلم و عليه هللا صلى

 و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن جرير اثن حسين ثنا قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2467
  البخاري شرط على صحيح إسناده  يتوضأ ولم صلى ثم عرقا انتھس سلم

 أمية بن ھالل قذف لما  قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن جرير ثنا حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2468
 وقد ضربة ثمانين يضربنى ان ذلك من أعدل هللا قال جلدة ثمانين سلم و عليه هللا صلى هللا سولر ليجلدنك وهللا له قيل امرأته
 على صحيح إسناده  المالعنة آية فنزلت قال أبدا يضربنى ال وهللا ال استيقنت حتى وسمعت استيقنت حتى رأيت قد انى علم
  البخاري شرط

 صلى النبي أتت بكرا جارية ان  عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن جرير ثنا حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2469
  البخاري شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى النبي فخيرھا كارھة وھي زوجھا أباھا ان فذكرت سلم و عليه هللا

 بن عن الكريم عبد عن عمرو بن يعنى هللا عبيد ثنا قاال الملك عبد بن وأحمد حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2470
 يخضبون الزمان آخر في قوم يكون  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن أحمد قال جبير
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجنة رائحة يريحون ال الحمام كحواصل حسين قال السواد بھذا

 عباس بن هللا عبد قال قال حوشب بن شھر عن بھرام بن الحميد عبد ثنا حسين ثنا قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2471
 نبي اال يعلمھن ال عنھا نسألك خالل عن حدثنا القاسم أبا يا  فقالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اليھود من عصابة حضرت
 ھل موسى على التوراة أنزل الذي با فأنشدكم قال التوراة تنزل أن قبل نفسه على إسرائيل حرم الطعام أي سألوه فيما فكان

 أحب ليحرمن سقمه من هللا شفاه لئن نذرا  فنذر سقمه فطال شديدا مرضا مرض السالم عليه يعقوب إسرائيل ان تعلمون
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 إسناد وھذا حسن  نعم اللھم فقالوا ألبانھا إليه الشراب وأحب اإلبل لحمان إليه الطعام أحب فكان إليه الطعام وأحب إليه الشراب
  ضعيف

 هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن وھرام بن سلمة عن زمعة ثنا دكين بن الفضل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2472
  زمعة لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  بساط على صلى سلم و عليه هللا صلى

 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن شريك اثن قال الفضل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2473
  شريك لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  سحرا القول من وان حكما الشعر من ان  سلم و عليه

 حمامة وضعوا قد أناس على عباس بن مر قال عكرمة عن سماك عن سفيان ثنا الفضل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2474
  صحيح  غرضا الروح يتخذ ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  فقال يرمونھا

 النبي أخذ  قال عباس بن عن عكرمة عن السائب بن عطاء عن سفيان ثنا أحمد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2475
 عند أتبكى فقيل أيمن أم فصاحت دييةث بين وھى فماتت ثدييه بين فوضعھا فاحتضنھا تقضى له بنتا سلم و عليه هللا صلى
 على خير بكل المؤمن ان رحمة ھي إنما أبكى لست قال هللا رسول يا تبكي أراك ألست قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  حسن إسناده  جل و عز هللا يحمد وھو جنبيه بين من تخرج نفسه ان حال كل

 عن عباس بن سألت قال حبتر بن قيس حدثني بذيمة بن على عن سفيان ثنا أحمد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2476
 انا فقالوا القيس عبد وفد سلم و عليه هللا صلى النبي سأل من أول ان  فقال األحمر والجر األخضر والجر األبيض الجر

 على حرم هللا ان قال ثم االسقية في واشربوا والحنتم والنقير والمزفت الدباء في تشربوا ال فقال االسقية فأي الثفل من نصيب
  صحيح إسناده  الطبل قال الكوبة ما بذيمة بن لعلي قلت سفيان قال حرام مسكر وكل والكوبة والميسر الخمر حرم أو

 و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن زيد بن جابر عن رجل عن سفيان ثنا أحمد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2477
  زيد بن جابر عن الراوي إلبھام ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  الحالق تستنزل حق العين  قال سلم

 بن جابر عن ثوبان بن إسماعيل عن دويد عن سفيان ثنا قال العدني الوليد بن هللا عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2478
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  مثله  عباس بن عن زيد

 قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن عثمان بن هللا عبد عن سفيان ثنا أحمد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2479
 وكفنوا فالبسوھا البياض ثيابكم وخير البصر ويجلو الشعر ينبت النوم عند اإلثمد أكحالكم خير  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مسلم رجال فمن عثمان بن عبدهللا غير الشيخين رجال تثقا رجاله قوي إسناده  موتاكم فيھا

  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن ثابت بن عدي ثنا صالح بن العالء ثنا أحمد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2480
 بن العالء غير يخينالش رجال ثقات رجاله قوي إسناده  غرضا الروح فيه شيئا يتخذ ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى
  ماجة ابن غير السنن أصحاب رجال فمن صالح

 عن عباس بن عن جبير بن نافع أخبرني قال موھب بن هللا عبيد بن هللا عبد ثنا أحمد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2481
 وھذا صحيح  إقرارھا وصماتھا نفسھا في تستأمر والبكر وليھا من بأمرھا أملك األيم  قال أنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  حسن إسناد

 الجن كان  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبى عن إسرائيل ثنا أحمد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2482
 قبل بھا يرمى ال النجوم وكانت باطال زادوه وما حقا سمعوا ما فيكون عشرا فيھا فيزيدون الكلمة فيستمعون الوحي يسمعون

 إبليس إلى ذلك فشكوا أصاب ما يخرق بشھاب رمى اال مقعده يأتي ال أحدھم كان سلم و عليه هللا صلى النبي بعث فلما ذلك
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 ھذا فقال فأخبروه فأتوه نخلة جبلى بين يصلي سلم و عليه هللا صلى بالنبي ھم فإذا جنوده فبث حدث قد أمر من اال ھذا ما فقال
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  األرض يف حدث الذي الحدث

 بن بكير عن حسن عند رأيناه ھيئة له وكانت العجلي الوليد بن هللا عبد ثنا أحمد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2483
 عن نسألك انا القاسم أبا يا  فقالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى يھود أقبلت قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن شھاب
}  وكيل نقول ما على هللا{  قالوا إذ بنيه على إسرائيل أخذ ما عليھم فأخذ واتبعناك نبي أنك عرفنا بھن أنبأتنا فإن أشياء خمسة
 يلتقى قال تذكر وكيف المرأة تؤنث كيف أخبرنا قالوا قلبه ينام وال عيناه تنام قال النبي عالمة عن أخبرنا قالوا ھاتوا قال

 نفسه على إسرائيل حرم ما أخبرنا قالوا أنثت الرجل ماء المرأة ماء عال وإذا أذكرت المرأة ماء الرجل ماء عال فإذا الماءان
 صدقت قالوا لحومھا فحرم اإلبل يعنى بعضھم قال أبى قال وكذا كذا ألبان إال يالئمة شيئا يجد فلم النسا عرق يشتكى كان قال
 السحاب به يزجر نار من مخراق يده في أو بيده بالسحاب موكل جل و عز هللا مالئكة من كمل قال الرعد ھذا ما أخبرنا قالوا
 أخبرتنا ان نبايعك التي وھى واحدة بقيت إنما صدقت قالوا صوته قال يسمع الذي الصوت ھذا فما قالوا هللا أمر حيث يسوقه
 بالحرب ينزل الذي ذاك جبريل قالوا السالم عليه جبريل لقا صاحبك من فأخبرنا بالخبر يأتيه ملك له إال نبي من ليس فإنه بھا

} لجبريل عدوا كان من{  جل و عز هللا فأنزل لكان والقطر والنبات بالرحمة ينزل الذي ميكائيل قلت لو عدونا والعذاب والقتال
 وقال.  شيخ:  حاتم وأب وقال اثنين سوى عنه يرو لم وھو شھاب بن بكير بھا تفرد الرعد قصة دون حسن  اآلية آخر إلى

  منكرة فھي الرعد قصة سوى -  2514 برقم يأتي فيما - ھذا حديثه على توبع قد و.  صدوق عراقي:  الميزان في الذھبي

 عن أحمر بن علباء عن واقد بن حسين عن موسى بن الفضل ثنا يحيى بن الحسن حدثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2484
 عن والبعير سبعة عن البقرة فذبحنا النحر فحضر سفر في سلم و عليه هللا صلى النبي مع اكن  قال عباس بن عن عكرمة
 له وعلق مسلم به احتج وإن واقد بن والحسين متابع وھو...  يحيى بن الحسن غير الصحيح رجال ثقات رجاله  عشرة

 عن واقد بن الحسين به يتفرد عكرمة ثحدي:  البيھقي قال.  ھذا عباس ابن بحديث تفرد وقد ينكر ما بعض عنده البخاري
)  سلم و عليه هللا صلى(  هللا رسول مع نحرنا:  قال 1318 مسلم عند جابر وحديث(  منه أصح جابر وحديث أحمر بن علباء
 )  سبعة عن والبقرة سبعة عن البدنة الحديبية عام

 ھند أبى بن سعيد بن هللا عبد ثنا موسى بن الفضل ثنا قاال والطالقاني يحيى بن الحسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2485
 عنقه يلوي وال وشماال يمينا يلتفت يصلي سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال عباس بن عن عكرمة عن زيد بن ثور عن
  صحيح سنادهإ  مثله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال عباس بن عن عكرمة عن ثور حدثني الطالقاني قال ظھره خلف

 هللا رسول كان  قال عكرمة أصحاب من رجل عن ھند أبى بن سعيد عن هللا عبد ثنا وكيع ثنا أبى ثنا هللا عبد حدثنا - 2486
  قبله ما وانظر مرسل ھذا  عنقه يلوي ان غير من صالته في يلحظ سلم و عليه هللا صلى

 عباس بن عن رجاء أبى عن عثمان أبى الجعد عن زيد بن حماد ناحدث الربيع بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2487
 فميتته فمات شبرا الجماعة خالف من فإنه فليصبر يكرھه شيئا أميره من رأى من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  جاھلية

 عباس بن ان المتوكل دكين بن الفضل ثنا قال العبدي أبو إسماعيل ثنا ممسل بن نعيم أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2488
 السماء في فنظر فخرج الليل من سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فقام ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى هللا نبي عند بات  أنه حدث
 عذاب فقنا سبحانك{  بلغ حتى}  والنھار ليلال واختالف واألرض السماوات خلق في إن{  عمران آل في التي اآلية ھذه تال ثم

 رجع ثم اآلية ھذه تال ثم السماء في فنظر أيضا رجع ثم اضطجع ثم فصلى قام ثم وتوضأ فتسوك البيت إلى رجع ثم}  النار
  ىفصل قام ثم وتوضأ فتسوك رجع ثم اآلية ھذه تال ثم السماء في فنظر أيضا رجع ثم اضطجع ثم فصلى قام ثم وتوضأ فتسوك
  مسلم رجال فمن العبدي مسلم بن إسماعيل غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده

 أبى عن أو عباد بن يحيى عن ھاشم بن عن منصور عن زائدة ثنا قال عمرو بن معاوية ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2489
 لمن هللا سمع قال إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  لقا عباس بن عن جبير بن سعيد عن منصور شك حجاج عن ھاشم
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 عن عون وحدثني منصور وقال قال بعد شيء من شئت ما وملء األرض وملء السماوات ملء الحمد لك ربنا اللھم قال حمده
  صحيح  بھذا هللا عبيد أخيه

 باإلسناد موصول وھو الشيخين شرط على حصحي إسناده"  بھذا هللا عبيد أخيه عن عون وحدثني منصور وقال"  قوله* 
  األول

 بن عن زيد بن جابر عن قتادة عن سعيد حدثنا قاال جعفر بن ومحمد بكر بن هللا عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2490
 من يحرم أنهو الرضاعة من أخي ابنة انھا فقال يتزوجھا ان حمزة ابنة على أريد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  النسب من يحرم ما الرضاعة

 ان عباس بن عن المسيب بن سعيد عن زيد بن على عن سعيد ثنا قال بكر بن هللا عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2491
 من أخي ابنة انھا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال جمالھا من وذكر حمزة ابنة في سلم و عليه هللا صلى للنبي قال عليا

 صحيح  النسب من حرم ما الرضاعة من حرم جل و عز هللا ان علمت أما سلم و عليه هللا صلى هللا نبي قال ثم الرضاعة
  جدعان بن زيد بن علي لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره

 عن حكيم بن يعلى عن عروبة أبى بن سعيد ثنا قاال رجعف بن ومحمد بكر بن هللا عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2492
 تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان  ويقول محرم وھو الرجل يتزوج ان بأسا يرى ال كان أنه عباس بن عن عكرمة
 إسناده  بھا أعرس الماء بذلك كان إذا حتى أقبل حجته هللا نبي قضى فلما محرم وھو سرف له يقال بماء الحرث بنت ميمونة
  البخاري شرط على صحيح

 مر  قال عباس بن عن مجاھد عن القتات يحيى أبى عن إسرائيل ثنا سابق بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2493
 وھذا بشواھده حسن  عورته من الرجل فخذ فإن فخذك غط فقال خارجة وفخذه رجل على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناد

 أي قال قال عباس بن عن مجاھد عن مھاجر بن إبراھيم عن إسرائيل ثنا سابق بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2494
 كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  اال ال قال زيد قراءة قلنا قال زيد قراءة أو هللا عبد قراءة أخيرا كانت القراءتين
 عبد قراءة القراءة آخر وكانت مرتين عليه عرضه فيه قبض الذي العام في كان فلما مرة عام كل جبريل على القرآن يعرض

  صحيح  هللا

 جبير بن سعيد عن عمرة أبى بن حبيب عن سفيان عن إسحاق أبو ثنا عمرو بن معاوية ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2495
 ألنھم الروم على فارس تظھر ان يحبون المشركون كان الق وغلبت غلبت قال}  الروم غلبت ألم{  قوله في  عباس بن عن
 هللا لرسول بكر أبو فذكره بكر ألبي فذكروه كتاب أھل ألنھم فارس على الروم تظھر ان يحبون المسلمون وكان أوثان أھل
 وبينك بيننا اجعل الوافق لھم بكر أبو فذكره قال سيغلبون انھم أما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال سلم و عليه هللا صلى
 للنبي بكر أبو ذلك فذكر يظھروا فلم سنين خمس أجال فجعل وكذا كذا لكم كان ظھرتم وإن وكذا كذا لنا كان ظھرنا فإن أجال
 ظھرت ثم العشر دون ما البضع جبير بن سعيد قال قال العشر قال أراه قال دون إلى جعلتھا أال فقال سلم و عليه هللا صلى
 صحيح إسناده  هللا بنصر{  يفرحون قال}  المؤمنون يفرح ويومئذ{  قوله إلى}  الروم غلبت ألم{  قوله فذلك الق بعد الروم
  الشيخين شرط على

 أنه مليكة أبى بن هللا عبد حدثني قال خثيم بن هللا عبد ثنا زائدة ثنا قال عمرو بن معاوية ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2496
 عبد بن هللا عبد أخيھا بن رأسھا وعند فجئت عائشة على يستأذن عباس بن هللا عبد جاء أنه  عائشة حاجب ذكوان حدثه

 دعني فقالت تموت وھي يستأذن عباس بن هللا عبد ھذا فقال هللا عبد أخيھا بن عليھا فأكب يستأذن عباس بن ھذا فقلت الرحمن
 جلس فلما فادخلته قال شئت ان له ائذن فقالت ويودعك عليك سلملي بنيك صالحي من عباس بن ان أمتاه يا فقال عباس بن من
 كنت الجسد من الروح تخرج ان اال واألحبة سلم و عليه هللا صلى محمدا تلقى ان وبين بينك ما فقال أيضا فقالت أبشري قال
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 وسقطت طيبا اال يحب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يكن ولم هللا رسول إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نساء أحب
 عز هللا فأنزل ماء معھم ليس الناس وأصبح المنزل في يصبح حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأصبح األبواء ليلة قالدتك

 فوق من براءتك هللا وأنزل الرخصة من األمة لھذه جل و عز هللا أنزل وما سببك في ذلك فكان}  طيبا صعيدا فتيمموا{  جل و
 فقالت النھار وآناء الليل أناء فيه يتلى اال هللا يذكر هللا مساجد من مسجد  ليس فأصبح األمين الروح به جاء ماواتس سبع
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على قوي إسناده  منسيا نسيا كنت انى لوددت بيده نفسي والذي عباس بن يا منك دعني

  مسلم رجال فمن خثيم بن عبدهللا غير الشيخين

 وأنه لتسعدي المؤمنين أم سميت إنما  عباس بن لھا قال قال رجل عن ليث عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2497
  ضعيف إسناده  تولدي ان قبل ألسمك

 نب ان عطاء حدثني سعد بن قيس عن ھشام عن زائدة ثنا قال معاوية ثنا ليث عن سفيان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2498
 وملء السماوات ملء الحمد لك ربنا اللھم قال الركوع من رأسه رفع إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  حدثه عباس
 فمن سعد بن قيس غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  بعد شيء من شئت ما وملء األرض
  مسلم رجال

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن عمر أبى بن حبيب حدثنا زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2499
 على صحيح إسناده  والزھو البلح يخلط وان والنقير والمزفت والحنتم الدباء عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال

  الشيخين شرط

 هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن حفصة أبى بن محمد عن حاقإس أبو ثنا معاوية ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2500
  حسن إسناده  رمضان من خلت عشرة ثالث في الفتح كان  قال عباس بن عن

 فقالوا الدجال فذكروا عباس بن عند كنا قال مجاھد عن عون بن عن عدي أبى بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2501
 ذلك قال اسمعه لم عباس بن فقال قال ر ف ك عينيه بين مكتوب يقولون قال تقولون ما قال ر ف ك عينيه بين مكتوب أنه

 مخطوم أحمر جمل على جعد آدم فرجل السالم عليه موسى وأما صاحبكم إلى فانظروا السالم عليه إبراھيم أما  قال ولكن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يلبى الوادي في انحدر إذا إليه أنظر كأني بخلبة

 ر ف ك عينيه بين مكتوب وقال الدجال يعنى ذكروه قال  مجاھد عن عون بن أنا يزيد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2502
 نفسه يعنى يزيد قال صاحبكم إلى فانظروا سلم و عليه هللا صلى إبراھيم أما قال ولكن ذاك يقول اسمعه لم عباس بن فقال
 الوادي في انحدر وقد إليه أنظر كأني بخلبة مخطوم أحمر جمل على طوال جعد آدم فرجل موسى أماو سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الليف الخلبة ھشيم قال أبى قال يلبى

 أمر  قال رفعه قد أظنه عون بن قال عباس بن ان محمد عن عون بن عن عدي أبى بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2503
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  رحالكم في صلوا أن مطير يوم في فنادى مناديا

 بن عن عطاء عن دينار بن عمرو عن نافع بن يعنى إبراھيم ثنا بكير أبى بن يحيى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2504
  بمسكھا انتفعتم أال  سلم و عليه هللا صلى بيالن فقال سلم و عليه هللا صلى النبي نساء بيوت بعض في شاة ماتت أنه عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 سعيد عن العدني ميناس بن وھب عن نافع بن يعنى إبراھيم ثنا يحيى ھو بكير أبى بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2505
 ملء الحمد لك ربنا اللھم يقول الركعة دبع السجود أراد إذا كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن جبير بن

 له روى فقد ميناس بن وھب غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  بعد شيء من شئت ما وملء األرض وملء السماوات
  والنسائي داود أبو
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 بن عن عانيالصن حنش عن عمران أبى بن خالد عن لھيعة بن ثنا قال داود بن موسى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2506
 إلى مكة من مھاجرا وخرج اإلثنين يوم وتوفى اإلثنين يوم واستنبىء اإلثنين يوم سلم و عليه هللا صلى النبي ولد  قال عباس
  ضعيف إسناده  اإلثنين يوم األسود الحجر ورفع اإلثنين يوم المدينة وقدم اإلثنين يوم المدينة

 رأيت  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن األعمش عن جرير ثنا محمد بن عثمان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2507
 إليھا ينظر الفضل فجعل خلفه وأمة قريبا فوقف أعرابي فجاء الفضل أردف وقد واقفا بعرفات سلم و عليه هللا صلى النبي
 اإلبل وال الخيل بإيجاف البر ليس الناس أيھا يا قال ثم قال وجھه يصرف فجعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له ففطن
 أيھا يا قال ثم أسامة أردف بجمع وقف فلما قال جمعا أتى حتى عادية يدھا رافعة رأيتھا فما قال أفاض ثم قال بالسكينة فعليكم
 سواد افأتان منى أتت حتى عادية يدھا رافعة رأيتھا فما أفاض ثم قال بالسكينة فعليكم واإلبل الخيل بإيجاف ليس البر ان الناس
 إسناده  الشمس تطلع حتى الجمرة ترموا وال أفيضوا بني يا ويقول أفخاذنا يضرب فجعل لھم حمرات على ھاشم بنى ضعفى
  مقسم غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح

 عن حدثه بكيرا ان الحرث بن عمرو أخبرني قال وھب بن ثنا معروف بن ھارون ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2508
 وصورة إبراھيم صورة فيه وجد البيت دخل حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عباس بن مولى كريب
 على صحيح إسناده  يستقسم باله فما مصورا إبراھيم ھذا صورة فيه بيتا تدخل ال المالئكة ان سمعوا فقد ھم أما فقال مريم
  الشيخين شرط

 عن صخر أبو حدثني وھب بن أنا قال ھارون من أنا وسمعته الرحمن عبد أبو قال ھارون ثنا بىأ ثنا هللا عبد حدثنا - 2509
 كريب يا فقال بعسفان أو بقديد له بن مات أنه  عباس بن هللا عبد عن عباس بن مولى كريب عن نمر أبى بن هللا عبد بن شريك
 فإني أخرجوه قال نعم قال أربعون ھم يقول قال فأخبرته له اجتمعوا قد ناس فإذا فخرجت قال الناس من له اجتمع ما انظر
 اال شيئا با يشركون ال رجال أربعون جنازته على فيقوم يموت مسلم من ما يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  جيد إسناده  فيه هللا شفعھم

 عن الكريم عبد عن عمرو بن هللا عبيد ثنا بيالخطا يعنى محمد بن الجبار عبد حدثني أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2510
 شيطانان ھذين ان له فقال قال فرجعا قال ارجعا يقول يتلوھما ورجل رجالن فتبعه خرج رجال أن  عباس بن عن عكرمة
 انتك ولو صدقاتنا جمع في أنا وأعلمه السالم فأقرئه سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت فإذا رددتھما حتى بھما أزل لم وإني
  حسن إسناده  الخلوة عن ذلك عند سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فنھى قال إليه بھا ألرسلنا له تصلح

  الجن مؤمني من كان بالرجوع الشيطانين أمر الذي أن الواضح من:  شاكر أحمد قال* 

 ھذا  ثابت بن عدي من الشيعة بقول أقوم أحدا أدركنا ما  قال المسعودي عن قطن أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2511
 أنه إال ثقة أحمد وقال التشيع في غاليا كان أنه إال ثقة الدارقطني قال عتبة بن عبدهللا بن عبدالرحمن وھو المسعودي عن أثر
  يتشيع كان

 عن الكريم عبد عن عمرو بن يعنى هللا عبيد ثنا الخطابي يعنى محمد بن الجبار عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2512
 فامأل الكلب ثمن يطلب جاءك فإذا قال خبيث الكلب ثمن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن حبتر بن قيس
  صحيح إسناده  ترابا كفيه

 ھذه ما باسع أبا يا بلھجيم من رجل قال  قال حسان أبى عن قتادة عن شعبة انا يزيد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2513
 على صحيح إسناده  رغمتم وان سلم و عليه هللا صلى نبيكم سنة فقال حل فقد بالبيت طاف من ان بالناس تفشغت التي الفتيا
  مسلم رجال فمن حسان أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط
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 نبي اليھود من عصابة حضرت  عباس بن قال شھر ثنا الحميد عبد ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2514
 ولكن شئتم عما سلوني قال نبي اال يعلمھن ال عنھن نسألك خالل عن حدثنا القاسم أبا يا فقالوا يوما سلم و عليه هللا صلى هللا

 قال لك فذلك قالوا اإلسالم على لتتابعني فعرفتموه شيئا حدثتكم لئن بنيه على السالم عليه يعقوب أخذ وما هللا ذمة لي اجعلوا
 التوراة تنزل ان قبل من نفسه على إسرائيل حرم الطعام أي أخبرنا عنھن نسألك خالل أربع عن أخبرنا قالوا شئتم عما فسلوني
 قال المالئكة من وليه ومن النوم في األمي النبي ھذا كيف وأخبرنا منه الذكر يكون كيف الرجل وماء المرأة ماء كيف وأخبرنا
 على التوراة أنزل بالذي فأنشدكم قال وميثاق عھد من شاء ما فأعطوه قال لتتابعني أخبرتكم أنا لئن وميثاقه هللا ھدع فعليكم
 لئن نذرا  فنذر سقمه وطال شديدا مرضا مرض السالم عليه يعقوب إسرائيل ان تعلمون ھل سلم و عليه هللا صلى موسى
 إليه الشراب وأحب اإلبل لحمان إليه الطعام أحب وكان إليه الطعام وأحب إليه الشراب أحب ليحرمن سقمه من تعالى هللا شفاه
 ماء ان تعلمون ھل موسى على التوراة أنزل الذي ھو اال إله ال الذي با فأنشدكم عليھم أشھد اللھم قال نعم اللھم قالوا ألبانھا
 المرأة ماء على الرجل ماء عال إن هللا بإذن والشبه ولدال له كان عال فأيھما رقيق أصفر المرأة ماء وان غليظ أبيض الرجل
 بالذي فأنشدكم عليھم أشھد اللھم قال نعم اللھم قالوا هللا بإذن أنثى كان الرجل ماء على المرأة ماء عال وان هللا بإذن ذكرا كان
 اآلن وأنت قالوا أشھد اللھم قال نعم اللھم قالوا قلبه ينام وال عيناه تنام األمي النبي ھذا ان تعلمون ھل موسى على التوراة انزل
 وليه وھو اال قط نبيا هللا يبعث ولم السالم عليه جبريل ولي فإن قال نفارقك أو نجامعك فعندھا المالئكة من وليك من فحدثنا
 فعند قال عدونا أنه اقالو تصدقوه ان من يمنعكم فما قال وصدقناك لتابعناك المالئكة من سواه وليك كان لو نفارقك فعندھا قالوا
 وراء هللا كتاب{  جل و عز قوله إلى}  هللا بإذن قلبك على نزله فإنه لجبريل عدوا كان من قل{  جل و عز هللا قال ذلك

  ضعيف إسناد وھذا حسن  اآلية}  غضب على بغضب باؤا{  ذلك فعند}  يعلمون ال كأنھم ظھورھم

 وھذا حسن  بنحوه  عباس بن عن شھر حدثنا بھرام بن الحميد عبد ثنا بكار بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2515
  ضعيف إسناد

 وھو عباس بن على أتيت قال جبير بن سعيد عن رجل عن أيوب ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2516
 وھذا صحيح  فشرب بلبن الفضل أم إليه بعثت بعرفة أفطر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  وحدث بعرفة رمانا يأكل
  ضعيف إسناد

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن أيوب ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2517
  البخاري شرط على صحيح إسناده  فشربه بلبن الفضل أم إليه بعثت قال بعرفة أفطر

 بن وسنان أنا حججت  قال سلمة بن موسى عن التياح أبو أنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2518
 إلى بنا انطلق قلت مكة قدمنا فلما قال ھذا عن ألستبحثن مكة قدمت لئن فقلت بشأنھا فعي عليه فازحفت بدنة سنان ومع سلمة
 فازحفت بدنة معي كانت فقلت ال قلت أخليك اال فقال حاجة حبيولصا حاجتان لي وكان جارية وعنده عليه فدخلنا عباس بن

 فيھا وأمره فالن مع بالبدن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعث عباس بن فقال ھذا عن ألستبحثن مكة قدمت لئن فقلت علينا
 صفحتھا على واضربه دمھا في نعلھا واصبغ انحرھا قال منھا على أزحف بما أصنع ما هللا رسول يا فقال رجع قفا فلما بأمره
 فقال أعتق أن عنھا أفيجزيء أمي عن فأعتق فأغنم المغازي ھذه في أكون له فقلت قال رفقتك من أحد وال أنت منھا تأكل وال
 أيجزئ تحجج ولم توفيت أمھا عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يسأل ان الجھني هللا عبد بن سلمان امرأة أمرت عباس بن

 نعم قال أمھا عن يجزئ أكان عنھا فقضته دين أمھا على كان لو أرأيت سلم و عليه هللا صلى النبي فقال عنھا تحج أن عنھا
  مسلم شرط على صحيح إسناده  طھور البحر ماء فقال البحر ماء عن وسأله أمھا عن فلتحجج قال

 عباس بن عن العطاردي رجاء أبى عن عثمان أبو عدالج ثنا سليمان بن جعفر ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2519
 رحيم وتعالى تبارك ربكم ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ربه عن روي فيما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن
 يعملھا فلم ئةبسي ھم ومن كثيرة أضعاف إلى سبعمائة إلى عشرة له كتبت عملھا فإن حسنة له كتبت يعملھا فلم بحسنة ھم من

 مسلم شرط على صحيح إسناده  ھالك اال تعالى هللا على يھلك وال هللا يمحوھا أو واحدة له كتبت عملھا فإن حسنة له كتبت
  مسلم رجال فمن سليمان بن جعفر غير الشيخين رجال ثقات رجاله
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  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن أيوب ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2520
 البخاري شرط على صحيح إسناده  تبقى خامسة أو تبقى سابعة أو تبقى تاسعة في رمضان من األواخر العشر في التمسوھا
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 صلى هللا رسول رأيت  قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب ثنا حيان بن سليم ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2521
  البخاري شرط على صحيح إسناده  ص في سجد سلم و عليه هللا

 البن قلت قال وعلة بن الرحمن عبد عن أسلم بن زيد أنا سلمة بن حماد ثنا عفان حدثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2522
 سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت فقال الميتة أسقيتھم وعامة حماد قال وربما ھمأسقيت وأكثر المغرب أھل نغزو انا  عباس
  مسلم شرط على صحيح إسناده  طھورھا دباغھا يقول

 هللا صلى النبي أقام  قال عباس بن عن عمار أبى بن عمار أنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني  عبد حدثنا -  2523
  سنين عشر بالمدينة وأقام إليه يوحى سنين وثماني الصوت ويسمع الضوء يري سنين سبع سنة شرةع خمس بمكة سلم و عليه
  2399 تقدم ما وانظر الصحيح رجال رجاله

 هللا صلى النبي ان  عباس بن عن يعمر بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن ھمام ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2524
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يتوضأ ولم صلى ثم كتف من انتھس سلم و عليه

 ينسبه لم هللا عبد حدثني قال جبير بن سعيد عن عمار عن جابر عن عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2525
 وقال بي يتخيل ال الشيطان فإن رأى فإياي المنام في رآني من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد من أكثر عفان
  جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  يتخيلني ال مرة عفان

 عبد سمع أنه يخبر زيد بن جابر سمعت قال دينار بن عمرو أخبرني قال شعبة ثنا بھر ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2526
 إزارا يجد لم ومن خفين فليلبس نعلين يجد لم من بعرفات يخطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع  أنه عباس بن هللا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سراويل فليلبس

 هللا رسول ان عباس بن عن يحدث طاوسا سمعت قال دينار بن عمرو ثنا شعبة ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2527
 عليه هللا صلى نبيكم أمر أخرى مرة وقال ثوبا وال شعرا أكف وال عظمأ سبعة على أسجد ان أمرت  قال سلم و عليه هللا صلى

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثوبا وال شعرا يكف وال أعظم سبعة على يسجد ان سلم و

 عباس بن هللا عبد عن يحدث حسان أبا سمعت قال أخبرني قتادة قال شعبة ثنا قال بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2528
 ثم عنھا الدم سلت ثم األيمن سنامھا صفحة فاشعر ببدنته أتى ثم الحليفة بذي الظھر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال
 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  بالحج أھل البيداء على به واستوت عليھا قعد فلما براحلته أتى ثم نعلين قلدھا
  مسلم رجال نفم حسان أبي غير الشيخين رجال

 يقول عباس بن سمع أنه يحدث المسيب بن سعيد سمعت قال قتادة أخبرني شعبة ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2529
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قيئه في كالعائد ھبته في العائد  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 إلى أھدي  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن ثابت أبى بن حبيب ثنا شعبة ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2530
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فرده محرم وھو حمار رجل قال أو حمار عجز سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ان  عباس بن عن العالية أبى عن ثالحر بن هللا عبد بن يوسف أنا قال حماد ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2531
 ال الحليم العظيم هللا اال إله ال الكريم العظيم العرش رب هللا اال إله ال قال أمر حزبه إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 السماوات رب هللا اال إله ال الكريم العرش رب هللا إال إله ال العظيم العرش رب األرض ورب{  السماوات رب هللا اال إله
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الكريم العرش رب األرض ورب

 عباس بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال ثابت بن عدي أخبرني قال شعبة ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2532
 سلم و عليه هللا صلى النبي عن له قلت شعبة قال غرضا الروح فيه شيئا تتخذوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى النبي عن قال

 عباس بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال ثابت بن عدي أخبرني قال شعبة ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2533
 تصدقن يقول فجعل بالل ومعه النساء أتى ثم بعدھا وال قبلھا صلي لم فطر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج  قال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وسخابھا خرصھا تلقى المرأة فجعلت

 بإقامة ثالثا المغرب فجمع جبير بن سعيد بنا صلى  قال الحكم أخبرني قال شعبة ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2534
  ذلك فعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان وذكر ذلك فعل عمر بن هللا عبد ان ذكر ثم ركعتين العشاء صلى ثم سلم ثم قال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 اھدي  قال عباس بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال الحكم عن شعبة ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2535
 شرط على صحيح إسناده  دما يقطر وھو فرده محرم وھو حمار رجل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جثامة بن صعب
  الشيخين

 و عليه هللا صلى هللا رسول احتجم  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن شعبة ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2536
  قسمم غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  صائم وھو سلم

 بن يعنى نبيكم عم بن عن الرياحي العالية أبى عن قتادة ثنا العطار يزيد بن أبان ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2537
 رب هللا اال إله ال الحليم العظيم هللا اال إله ال الكرب عند الدعوات بھذه يدعو كان سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان  عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الكريم العرش رب واألرض السماوات رب هللا اال إله ال العظيم العرش

 عباس بن سألت قال وعلة بن الرحمن عبد عن أسلم بن زيد ثنا سلمة بن حماد ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2538
  طھورھا دباغھا يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عتسم فقال قال الميتة جلود أسقيتھم وأكثر المغرب ھذا نغزو انا  قلت

  مسلم شرط على صحيح إسناده

 تقول الذي ھذا ان عباس بن هللا لعبد قال رجال ان حسان أبى عن قتادة ثنا ھمام ثنا بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2539
 ھمام قال رغمتم وان سلم و عليه هللا صلى نبيكم سنة لفقا حل فقد بالبيت طاف من كل  يعنى ھمام قال الناس في تفشغ قد

  مسلم رجال فمن حسان أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  ھدي معه يكن لم من يعنى

  قال عرجاأل بن الحكم ثنا قال النحوي عيسى أخو خشينة أبو عمر بن حاجب حدثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2540
 باله أي عن فقال عاشوراء عن فسألته الجليس نعم وكان إليه فجلست زمزم بئر عند رداءه متوسد وھو عباس بن إلى جلست
 محمد يصومه كان أھكذا قلت اليوم ذلك فصم تاسعة من أصبحت فإذا فاعدد المحرم ھالل رأيت إذا قال صيامه عن قلت تسأل
  مسلم شرط على صحيح نادهإس  نعم قال سلم و عليه هللا صلى

 منھم به أعلم ھو من حدثني قال طاوسا ان دينار بن عمرو انا زيد بن حماد ثنا قال عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2541
 خرجا عليھا يأخذ أن من له خير أرضه أخاه الرجل يمنح ألن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن هللا عبد يعنى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  علومام
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 أسود عبدا كان بريرة زوج ان  عباس بن عن عكرمة عن قتادة أنا قال ھمام ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2542
 أربع سلم و عليه هللا صلى النبي فيھا وقضى قال عليھا عينيه يعصر المدينة سكك في يتبعھا أراه فكنت قال مغيثا يسمى
 ان فأمرھا نفسھا فاختارت وخيرھا اعتق لمن الوالء سلم و عليه هللا صلى النبي فقضى الوالء اشترطوا مواليھا ان قضيات
 عليھا ھو فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت عنھا هللا رضي عائشة إلى منھا فأھدت بصدقة عليھا وتصدق قال تعتد

  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  ھدية والينا صدقة

 قال قاال وعكرمة حميد بن الحق عن األحول عاصم ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2543
 سبع أو يمضين سبع في العشر في ھي  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال عباس بن فقال قاال القدر ليلة متى يعلم من عمر
  البخاري رجال من وعكرمة الشيخين شرط على صحيح حميد بن الحق إسناد  يبقين

 صعد  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن مرة بن عمرو عن األعمش عن معاوية أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2544
 لو أرأيتم فقال لك ما له فقالوا قريش إليه فاجتمعت قال صباحاه يا صباحاه يا لفقا الصفا يوما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أبو فقال قال شديد عذاب يدي بين لكم نذير انى فقال قال بلى فقالوا تصدقوني كنتم أما ممسيكم أو مصبحكم العدو ان أخبرتكم
 شرط على صحيح إسناده  السورة آخر إلى}  تبو لھب أبى يدا تبت{  جل و عز هللا فأنزل قال لك تبا جمعتنا ألھذا لھب

  الشيخين

 عطاء بن عمرو بن محمد عن كيسان بن وھب عن عروة بن ھشام ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2545
  ماء مسي ولم يمضمض ولم صلى ثم شاة من عرقا يأكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال عباس بن هللا عبد عن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 منبر على عباس بن خطبنا قال نضرة أبى عن زيد بن على عن سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2546
 دعوتي اختبأت قد وإني الدنيا في تنجزھا قد دعوة له إال نبي يكن لم إنه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فقال البصرة
 آدم فخر وال الحمد لواء وبيدي فخر وال األرض عنه تنشق من أول وأنا فخر وال القيامة يوم آدم ولد سيد وأنا ألمتي شفاعة
 لنا فليشفع البشر أبى آدم إلى بنا انطلقوا لبعض بعضھم فيقول الناس على القيامة يوم ويطول فخر وال لوائي تحت دونه فمن
 واسجد جنته وأسكنك بيده هللا خلقك الذي أنت آدم يا فيقولون سلم و عليه هللا صلى آدم فيأتون بيننا فليقض جل و عز ربنا إلى
 اال اليوم يھمنى ال وانه بخطيئتي الجنة من أخرجت قد انى ھناكم لست انى فيقول بيننا فليقض ربنا إلى لنا اشفع مالئكته لك

 انى ھناكم لست انى فيقول بيننا فليقض ربنا إلى لنا اشفع نوح يا قولونفي نوحا فيأتون النبيين رأس نوحا ائتوا ولكن نفسي
 السالم عليه إبراھيم فيأتون هللا خليل إبراھيم ائتوا ولكن نفسي اال اليوم يھمنى ال وانه األرض أھل أغرقت بدعوة دعوت
 بھن حاول ان وهللا كذبات ثالث اإلسالم في كذبت انى ھناكم لست انى فيقول بيننا فليقض ربنا إلى لنا اشفع إبراھيم يا فيقولون

 على أتى حين المرأته وقوله}  ينطقون كانوا إن فاسألوھم ھذا كبيرھم فعله بل{  وقوله}  سقيم إني{  قوله هللا دين عن اال
 يا فيقولون يأتونهف وكالمه برسالته هللا اصطفاه الذي السالم عليه موسى ائتوا ولكن نفسي اال اليوم يھمنى ال وانه أختي الملك
 وانه نفس بغير نفسا قتلت انى ھناكم لست فيقول بيننا فليقض ربك إلى لنا فاشفع وكلمك برسالته هللا اصطفاك الذي أنت موسى

 بيننا فليقض ربك إلى لنا اشفع عيسى يا فيقولون عيسى فيأتون وكلمته هللا روح عيسى ائتوا ولكن نفسي اال اليوم يھمنى ال
 مختوم وعاء في متاع كان لو أرأيتم ولكن نفسي اال اليوم يھمنى ال وانه هللا دون من الھا اتخذت انى ھناكم ستل انى فيقول
 وقد النبيين خاتم سلم و عليه هللا صلى محمدا ان فيقول قال ال فيقولون قال الخاتم يفض حتى جوفه في ما على يقدر أكان عليه
 إلى لنا اشفع محمد يا فيقولون فيأتوني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال تأخر وما ذنبه من تقدم ما له غفر وقد اليوم حضر
 خلقه بين يصدع ان وتعالى تبارك هللا أراد فإذا ويرضى يشاء لمن جل و عز هللا يأذن حتى لھا أنا فأقول بيننا فليقض ربك
 غرا فنمضي طريقنا عن األمم لنا فتفرج يحاسب من وأول األمم آخر نحن األولون اآلخرون فنحن وأمته أحمد أين مناد نادى

 فيقال الباب فأقرع الباب بحلقة فآخذ الجنة باب فنأتي كلھا أنبياء تكون أن األمة ھذه كادت األمم فتقول الطھور أثر من محجلين
 لم بمحامد حمدهفأ ساجدا له فأخر حماد شك سريره أو كرسيه على جل و عز ربي فآتى لي فيفتح محمد أنا فأقول أنت من

 فأرفع تشفع واشفع تسمع وقل تعطه وسل رأسك ارفع محمد يا فيقال بعدي أحد بھا يحمده وليس قبلي كان أحد بھا يحمده
 قلت ما فأقول فأسجد أعيد ثم حماد يحفظ لم وكذا كذا مثقال قلبه في كان من أخرج فيقول أمتي أمتي رب أي فأقول رأسي
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 وكذا كذا مثقال قلبه في كان من أخرج فيقول أمتي أمتي رب أي فأقول تشفع واشفع تعطه لوس تسمع وقل رأسك ارفع فيقال
 أمتي أمتي رب أي فأقول تشفع واشفع تعطه وسل تسمع وقل رأسك ارفع لي فيقال ذلك مثل فأقول فأسجد أعيد ثم األول دون
 هللا دون من الھا اتخذت انى"  السالم عليه عيسى قول دون لغيره حسن  ذلك دون وكذا كذا مثقال قلبه في كان من أخرج فيقال

 علي لضعف ضعيف الحديث ھذا وإسناد.  ذنبا له يعد ال ھذا إن ثم ذنبا يذكر لم عيسى أن من الصحيح في لما مخالف فإنه" 
  جدعان ابن وھو - زيد بن

 في نائم وأنا أتيت  عباس بن قال قال رمةعك عن سماك أنا فقال األحوص أبو ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2547
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسطاط أطناب ببعض فتعلقت ناعس وأنا فقمت قال القدر ليلة الليلة أن لي فقيل رمضان

  لغيره حسن  وعشرين ثالث ليلة ھي فإذا الليلة تلك في فنظرت يصلي ھو فإذا

 عن المنھال أبى عن كثير بن هللا عبد عن نجيح أبى بن هللا عبد ثنا الوارث عبد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2548
  معلوم ووزن معلوم كيل في اال يسلف فال أسلف من فقال يسلفون وھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم  قال عباس بن

  المنھال أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده

 و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن مليكة أبى بن عن أيوب ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد ناحدث -  2549
 شرط على صحيح إسناده  الصالة إلى قمت إذا بالوضوء أمرت إنما فقال تتوضأ اال له فقيل بطعام فأتى الخالء من خرج سلم

  الشيخين

 المغرب صالة في أقرأ إني لعكرمة قلت قال السدوسي حنظلة ثنا الوارث عبد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2550
 قال ثم القرآن من فإنھما اقرأھما بذلك بأس وما فقال علي ذلك يعيبون ناسا وإن الناس برب أعوذ وقل الفلق برب أعوذ بقل

  ضعيف إسناده  الكتاب بأم إال فيھما يقرأ لم ركعتين فصلى جاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن حدثني

 ھؤالء من بقوم أتى عنه هللا رضي عليا ان  عكرمة عن أيوب ثنا زيد بن حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2551
 لنھى رقھمأح لم أنا كنت لو فقال عباس بن ذلك فبلغ عكرمة قال وكتبھم أحرقھم ثم فأججت بنار فأمر كتب ومعھم الزنادقة
 هللا صلى هللا رسول وقال فاقتلوه دينه بدل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لقول ولقتلتھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  البخاري شرط على صحيح إسناده  جل و عز هللا بعذاب تعذبوا ال سلم و عليه

 فحرقھم اإلسالم عن ارتدوا ناسا أخذ عليا ان  عكرمة عن أيوب عن وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2552
 جل و عز هللا بعذاب تعذبوا ال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان أحرقھم لم أنا كنت لو فقال عباس بن ذلك فبلغ بالنار
 إسناده  عباس بن أم بن ويح لفقا عباس بن قال ما عليا فبلغ فاقتلوه دينه بدل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال أحدا

  البخاري شرط على صحيح

 و عليه هللا صلى النبي رأيت  قال عباس بن عن عمار أنا سلمة بن ھو حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2553
 ھذا قال ھذا ما هللا رسول يا وأمي أنت بأبي فقلت دم فيھا قارورة بيده أغبر أشعث قائم وھو النھار بنصف النائم يرى فيما سلم
  مسلم شرط على قوي إسناده  اليوم ذلك في قتل فوجدوه اليوم ذلك فأحصينا اليوم منذ ألتقطه أزل لم وأصحابه الحسين دم

 رسول ان  عباس بن عن الشعبي عن الشيباني سليمان عن سفيان أنا قال الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2554
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مثله سفيان ثنا قال ووكيع دفنت ما بعد جنازة على صلى سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن مولى كريب عن الجعد أبى بن سالم عن منصور عن سفيان أنا قال الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2555
 الشيطان جنبني اللھم هللا بسم قال أھله أتى إذا أحدھم ان لو  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أبدا الشيطان فيضره ولد بينھما فيولد رزقتني ما الشيطان وجنب
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 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن طاوس عن ليث عن سفيان أنا قال الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2556
  فاسكت غضبت وإذا فاسكت غضبت وإذا فاسكت غضبت وإذ فاسكت غضبت وإذا تعسروا وال ويسروا علموا  سلم و عليه هللا

  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن

 النبي جمع  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن الزبير أبى عن سفيان ثنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2557
 أن أراد ذلك قال ذلك فعل ولم العباس أبا يا قلت قال خوف وال سفر غير في بالمدينة والعصر الظھر بين سلم و ليهع هللا صلى
  مسلم رجال فمن الزبير أبي غير الشيخين رجال ثقات رجال مسلم شرط على صحيح إسناده  أمته من أحدا يحرج ال

  قال عباس بن عن الحويرث بن سعيد عن دينار بن عمرو عن سفيان أنا قال الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2558
 أصلي أتوضأ شيء أي من فقال بوضوء أنأتيك فقالوا طعام له قرب ثم حاجته فقضى للبراز سلم و عليه هللا صلى النبي ذھب

 رجال فمن لحويرثا بن سعيد غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  فأتوضأ صليت أو فأتوضأ
  مسلم

 عند نمت  قال عباس بن عن كريب عن كھيل بن سلمة عن سفيان أنا قال الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2559
 من قام ثم نام ثم ويديه وجھه فغسل جاء ثم الحاجة فأتى الليل من سلم و عليه هللا صلى النبي فقام الحرث بنت ميمونة خالتي
 كنت يرانى ان كراھة وتمطيت يصلي قام ثم أبلغ وقد يكثر لم الوضوءين بين وضوءا فتوضأ شناقھا فأطلق القربة فأتى الليل
 فتتامت يصلي وھو يمينه عن فكنت أدارني حتى أذني يلي بما فأخذ يساره عن فقمت فعل كما ففعلت قمت ثم أرقبه يعنى أبقيه

  يتوضأ ولم فصلى فقام بالصالة فآذنه بالل جاء ثم نفخ حتى فنام اضطجع ثم الفجر ركعتا فيھا ركعة عشرة ثالث إلى صالته
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن عثمان بن هللا عبد عن سفيان أنا قال الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2560
  مسلم شرط على قوي إسناده  محرم وھو وأحتجم محرم وھو سلم و عليه هللا صلى النبي تزوج

 يا  قال رجال ان عباس بن عن األصم بن يزيد عن األجلح عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2561
  لغيره حسن  وحده هللا شاء ما بل عدال  جعلتني فقال وشئت هللا شاء ما هللا رسول

 يحدث عباس بن مولى مقسما سمع انه الجزري عثمان أخبرني معمر أنا الرزاق عبد ثنا بىأ حدثني هللا عبد حدثنا - 2562
  لغيره صحيح  ركعتين فصلى خرج ثم نواحيه في فدعا البيت سلم و عليه هللا صلى النبي دخل  قال عباس بن عن

 يقول عباس بن سمع من أخبرني رفيع بن يعنى العزيز عبد قال إسرائيل أنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2563
 عن الراوي لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  الماء ليھريق اال وجمع عرفات بين سلم و عليه هللا صلى النبي ينزل  لم
  عباس ابن

 هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن معمر انا قال الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2564
  البخاري شرط على صحيح إسناده  العقبة جمرة رمى حتى لبى سلم و عليه

 هللا رسول تزوج  قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن معمر أنا قال الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2565
  البخاري شرط على صحيح إسناده  محرم وھو بسرف ميمونة سلم و عليه هللا صلى

 من امرأة ان  عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن الثوري أنا الرزاق عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2566
 منه اغتسلت انى فقالت فضلھا من يتوضأ سلم و عليه هللا صلى النبي فجاء جنابة من استحمت سلم و عليه هللا صلى النبي نساء
  رهلغي صحيح  شيء ينجسه ال الماء ان فقال
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 بيت في بت  قال عباس بن عن كريب عن كھيل بن سلمة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2567
 القربة إلى فعمد قام ثم نام ثم وكفيه وجھه غسل ثم فبال فقام يصلي كيف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرقبت ميمونة خالتي
 فقمت فجئت يصلي قام ثم الوضوءين بين حسنا وضوءا توضأ ثم عليھا يده واكب القصعة أو الجفنة في صب ثم شناقھا فأطلق
 نفخ حتى نام ثم قال ركعة عشرة ثالث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة فتكاملت يمينه عن فأقامني فأخذني يساره عن
 وفي نورا قلبي في اجعل اللھم سجوده في أو صالته في يقول وجعل فصلى الصالة إلى خرج ثم بنفخه نام إذا نعرفه وكنا

 نورا وتحتي نورا وفوقي نورا وخلفي نورا وأمامي نورا يسارى وعن نورا يميني وعن نورا بصرى وفي نورا سمعي
 إسناده  مضطجعا نام انه عباس بن عن كريب عن دينار بن عمرو وحدثني قال نورا لي اجعل قال أو شعبة قال نورا واجعلني
  الشيخين شرط ىعل صحيح

 هللا نبي ان  عباس بن عن العالية أبى عن قتادة عن هللا عبد بن وھشام سعيد ثنا روح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2568
 رب هللا اال إله ال العظيم العرش رب هللا اال إله ال الحليم العظيم هللا اال إله ال الكرب عند يقول كان سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الكريم العرش رب األرض ورب اتالسماو

 قال حرملة بن عمر سمعت قال زيد بن على سمعت قال شعبة ثنا قال جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2569
 النبي فإن األضب فأما وأضبا ولبنا سمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى حفيد أم خالتي أھدت  يقول عباس بن سمعت
 سلم و عليه هللا صلى النبي وأخذ أجل أو نعم قال هللا رسول يا قذرته الوليد بن خالد له فقال عليھا تفل سلم و عليه هللا صلى
 ما وهللا ال قلت عباس بن فقال عمك أسقى أن أتأذن ولكن لك الشربة ان أما يمينه عن وھو عباس البن قال ثم منه فشرب اللبن
 الطعام عن يجزى شرابا أعلم ما سلم و عليه هللا صلى النبي قال ثم أعطيته ثم فشربت فآخذته قال أحدا سؤرك على بمؤثر أنا
  منه خيرا وأطعمنا فيه لنا بارك اللھم فليقل طعاما طعم ومن منه وزدنا فيه لنا بارك اللھم فليقل منكم شربه فمن اللبن غير
  زيد نب علي لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن

 هللا رسول تبرز  قال عباس بن عن الحويرث بن سعيد ثنا جريج بن ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2570
 الحويرث بن سعيد عن الحديث ھذا في وعلى عمر وزاد منه فأكل يتوضأ فلم بعرق فأتى رجع ثم لحاجته سلم و عليه هللا صلى
  مسلم شرط على صحيح إسناده  فأتوضأ الصالة أردت ما قال تتوضأ لم انك هللا رسول يا قيل قال

 بن رشدين ثنا قال الوراق محمد بن سعيد حدثنا يده بخط أبى كتاب في األحاديث ھذه وجدت الرحمن عبد أبو قال - 2571
 أثر في أبى وكتب ابالشر في مرتين تنفس شرب إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن أبيه عن كريب
  ضعيف إسناده  الحديث ھذا سمع هللا عبد أرى ال الحديث ھذا

 قال العصري العبدي ثابت بن محمد حدثني محمد بن هللا عبد ثنا قال بخطه أبى كتاب في وجدت قال هللا عبد حدثنا -  2572
 وھى سلم و عليه هللا صلى النبي زوج مونةمي تضيفت  قال عباس بن هللا عبد عن هللا عبد بن إسحاق عن عطية بن جبلة ثنا

 بساطا لي وبسطت فيه دخلت ثم آخر بكساء عليه رمت ثم نمرقة عليه وألقت فثنته كساء فأخذت تصلى ال إذ ليلة وھى خالتي
 ألقىو بھا فتوازر خرقة فأخذ اآلخرة العشاء صلى وقد سلم و عليه هللا صلى النبي فجاء وسادھا على معھا وتوسدت جنبھا إلى
 ان فكرھت عليه فاصب أقوم ان فھممت فحركه معلق سقاء إلى قام الليل آخر من كان إذا حتى وبات لحافھا معھا ودخل ثوبه
 السقاء إلى وقمت يصلي فيه فقام المسجد أتى ثم الخرقة وألقى ثوبيه فأخذ الفراش أتى ثم فتوضأ قال مستيقظا كنت انى يرى

 قعد ثم ركعة عشرة ثالث معه وصليت فصلى يمينه عن فأقامني فتناولني يساره عن فقمت المسجد إلى جئت ثم فتوضأت
 فقال بالل جاء إذ كذلك أنا فبينا النائم نفس سمعت حتى خدي إلى بخده وأصغى جنبه إلى مرفقه فوضع جنبه إلى وقعدت
  ضعيف إسناده  اإلقامة في بالل وأخذ الفجر ركعتي يصلي فقام واتبعته المسجد إلى فسار هللا رسول يا الصالة

 وكان  قال شيئا فذكر عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبى عن سفيان عن مھدي بن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2573
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  عليه سينزل انه رأينا أو ظننا حتى قال السواك يكثر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 عباس بن عن طاوس عن مسلم بن الحسن عن جريج بن عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2574
 سمعه قد أبي قال إقامة وال أذان بغير العيد في وعثمان وعمر بكر وأبو خطب ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال
  السنن أصحاب رجال فمن الوليد بن بدهللاع غير الشيخين رجال ثقات رجاله قوي إسناده  هللا عبد

 بن سعيد عن السفر أبى عن إسحاق أبى عن شعبة ثنا حجاج ثنا أبى كتاب في الحديث ھذا وجدت قال هللا عبد حدثنا - 2575
 من خرج إذا سلم و عليه هللا صلى النبي كان  عباس بن فقال السفر في الصالة عن يسألونه جعلوا انھم عباس بن عن شفى
  صحيح إسناده  يرجع حتى ركعتين على يزد لم أھله

 قابوس عن األحمر جعفر ثنا عامر بن أسود ثنا بخطه أبى كتاب في الحديث ھذا وجدت قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2576
  جزية ينالمسلم على وال واحد مصر في قبلتان تصلح ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن

  ضعيف إسناده

  ضعيف إسناده  جزية مسلم على وليس أرض في قبلتان تصلح ال  قال أيضا رفعه جرير ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2577

 صلى النبي ان  عباس بن عن أبيه عن رشدين عن يونس بن عيسى ثنا موسى بن الحكم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2578
  ضعيف إسناده  مرتين اإلناء في يتنفس كان مسل و عليه هللا

 النبي ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن خصيف عن حرب بن السالم عبد ثنا الحكم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2579
  للتحسين محتمل سند وھذا لغيره حسن  الصالة دبر لبى سلم و عليه هللا صلى

 هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن سلمة بن حماد ثنا عامر بن أسود ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2580
.  موقوفا صحيح  آخر موضع في على أملى أبى من الحديث ھذا سمعت وقد وتعالى تبارك ربي رأيت  سلم و عليه هللا صلى
 الحديث كثير ثقة:  الطبقات في سعد ابن كقول سلمة بن حماد حال األرناؤوط ذكر ثم. .  الصحيح رجال رجاله إسناد وھذا
 حفظه ساء السن في طعن لما:  -  السير في الذھبي عن نقال - الخالفيات في البيھقي وقول.  المنكر بالحديث حدث ربما
  الثقات يخالف فيما به يحتج أال فاالحتياط...

 علوا ذلك عن تعالى الرب صفة في منكرة فاظأل البيھقي طريقه ومن عدي ابن عند الحديث ھذا وفي) :  األرناؤوط(  قلنا
 ثبت وألنه ووقفه رفعه في الختالفھم المؤلف أورده الذي الحرف ھذا صححنا وإنما الطريق ھذا من بصحته القول تمنع كبيرا
  جل و عز ربه رأى)  سلم و عليه هللا صلى(  محمدا أن:  طريق غير من قوله من عباس ابن عن

 ان  عباس بن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2581
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  محرم وھو تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 النبي عن اسعب بن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2582
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  جميعا وثمانيا جميعا سبعا صلى انه  سلم و عليه هللا صلى

 انه عباس بن عن يحدث زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2583
  خفين فليلبس نعلين يجد لم ومن سراويل فليلبس إزارا يجد لم من  فقال بعرفات يخطب سلم و عليه هللا صلى النبي سمع
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 النبي عن عباس بن عن يحدث طاوس عن دينار بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2584
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثوبا وال راشع أكف وال سبعة على أسجد ان أمرت  قال انه سلم و عليه هللا صلى
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 نھى  قال عباس بن عن يحدث طاوس عن دينار بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2585
 سنادهإ  بمنزلته كلھا البيوع أحسب عباس بن وقال يستوفى أو يستوفيه حتى الطعام بيع عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح

 بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال ثابت بن عدى عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2586
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  غرضا الروح فيه شيئا تتخذوا ال  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس

 عن يحدث عطاء سمعا انھما عطاء وبن أرطاة بن الحجاج عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2587
  حسن إسناده  محرم وھو ميمونة تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن

 صلى النبي عن عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2588
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثوبا وال شعرا أكف وال سبعة على أسجد ان أمرت  سلم و عليه هللا

 احتجم  قال عباس بن عن مقسم عن زياد أبى بن يزيد عن شعبة حدثني جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2589
  ضعيف إسناده  ائماص محرما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 النبي عن عباس بن عن يحدث طاوس عن دينار بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2590
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثوبا وال شعرا أكف وال سبعة على أسجد ان أمرت  قال سلم و عليه هللا صلى

 رجال أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن وأيوب قتادة عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا ىأب حدثني هللا عبد حدثنا - 2591
 ال وأن ثوبيه في يكفنوه وأن وسدر بماء يغسلوه أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر محرم وھو فمات راحلته من صرع
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  ملبي أيوب وقال ملبيا القيامة يوم يبعث فإنه رأسه يخمروا

 يرى ال كان انه عباس بن عن عكرمة عن حكيم بن يعلى عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2592
 وھو سرف له يقال بماء الحرث بنت ميمونة تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان  ويقول محرم وھو الرجل يتزوج ان بأسا
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بھا أعرس الماء بذلك كان حتى أقبل حجة سلم و عليه هللا صلى هللا نبي قضى فلما محرم

 شھد عباس وبن عباس بن على شھد انه عطاء عن أيوب عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2593
 إسناده  يلقين فجعلن بالصدقة فأمرھن النساء أتى ثم خطب ثم عيد يوم في صلى انه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على

  الشيخين شرط على صحيح

 هللا رسول ان  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد حدثني قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2594
 رجال فمن عباس ابن مولى مقسم غير نالشيخي رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  صائما احتجم سلم و عليه هللا صلى

  البخاري

 بن عن مقسم عن الرحمن عبد بن الحميد عبد عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2595
 ثقات رجاله  دينار نصف أو بدينار يتصدق حائض وھى امرأته يأتي الذي في  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
  وقفه الصحيح أن إال...  مقسم غير الشيخين رجال

 انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن ھشيم ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2596
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثوبا وال شعرا أكف وال أعظم سبعة على أسجد ان أمرت  قال
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 عباس بن عن كريب عن الجعد أبى بن سالم عن منصور عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد ناحدث - 2597
 الشيطان وجنب الشيطان جنبني اللھم قال امرأته أتى إذا أحدھم ان لو أو أحدكم أن لو  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الشيطان يضره لم أو الشيطان يهعل يسلط لم اال ولد بينھما كان ثم رزقتني ما

 رافع عن ومجاھد وعطاء طاوس عن ميسرة بن الملك عبد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2598
 سلم و عليه هللا صلى هللا سولر وأمر نافعا لنا كان أمر عن فنھانا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلينا خرج  قال خديج بن
 عباس بن ان يرى وكان لطاوس ذلك فذكرت قال ليمنحھا أو ليذرھا أو فليزرعھا أرض له كانت من قال عنه نھانا مما لنا خير
 شعبة قال له خير أخاه يمنحھا ان أرض له كانت من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال إنما عباس بن قال قال أعلمھم من

 إسناده  الحديث صاحب كأنه شعبة قال مجاھد عنه يحدث الذي وكان ومجاھدا وعطاء طاوسا ھؤالء يجمع الملك عبد وكان
  الشيخين شرط على صحيح

 بن سئل  قال طاوسا سمعت قال ميسرة بن الملك عبد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2599
 بن فقال قال محمد آل قربى جبير بن سعيد فقال قال}  القربى في المودة إال أجرا عليه سألكمأ ال قل{  اآلية ھذه عن عباس
 بيني ما تصلوا ان اال فقال قرابة فيھم له كان اال قريش بطون من يكن لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عجلت عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القرابة من وبينكم

 انه يحدث جبير بن سعيد سمع انه يحدث بشر أبا سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد احدثن - 2600
 صلى هللا رسول به فأمر فأوقصته ناقته من فوقع محرم وھو سلم و عليه هللا صلى النبي أتى رجال ان يحدث  عباس بن سمع
 ذلك بعد به حدثني انه ثم شعبة قال رأسه خارج بطيب تمسوه ال وقال بينثو في يكفن وان وسدر بماء يغسل ان سلم و عليه هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ملبدا القيامة يوم يبعث فإنه وجھه أو رأسه خارج فقال

 مات  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبى عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2601
 المحكم ما بشر ألبي فقلت قال القرآن من المحكم قرأت وقد مختون وأنا سنين عشر بن وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  المفصل قال

 النبي أتى  انه عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبى عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2602
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يمينه عن فجعلني فأخذني يساره عن فقمت يصلي وھو سلم و عليه هللا صلى

  قال عباس بن عن صالح أبى عن جحادة بن محمد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد حدثني قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2603
 وھذا السرج ذكر دون لغيره حسن  والسرج المساجد عليھا والمتخذين ورالقب زائرات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن
  ضعيف إسناد

 صالح عن عقبة بن موسى عن الزناد أبى بن الرحمن عبد ثنا الھاشمي داود بن سليمان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2604
 هللا رسول له فقال الصالة أمر من شيء عن مسل و عليه هللا صلى النبي رجل سأل  يقول عباس بن سمعت قال التوأمة مولى
 ركبتيك على كفيك فضع ركعت إذا له قال فيما وكان الوضوء إسباغ يعنى ورجليك يديك أصابع خلل سلم و عليه هللا صلى
  حسن إسناده  األرض حجم تجد حتى األرض من جبھتك فأمكن سجدت وإذا تطمئنا حتى مرة الھاشمي وقال تطمئن حتى

 قال الزھري عن يونس أنا قال هللا عبد ثنا قال وعتاب هللا عبد أنا قال إسحاق بن على ثنا أبى حدثني هللا عبد ثناحد - 2605
 وكان رؤوسھم يفرقون المشركون وكان شعره يسدل كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن هللا عبيد حدثني
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرق ثم بشيء فيه يؤمر لم فيما الكتاب أھل موافقة يحب وكان شعورھم يسدلون الكتاب أھل
  صحيح إسناده  رأسه
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 بن سأل رجال ان عكرمة عن هللا عبد بن حسين أنا قال هللا عبد ثنا إسحاق بن على ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2606
 إسناده  بالنھار صنع ما بالليل ويشرب بالليل صنع ما بالنھار بيشر كان  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نبيذ عن عباس
  ضعيف

 عن عباس بن هللا عبيد بن هللا عبد بن حسين أنا قال هللا عبد أنا قال إسحاق بن على ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2607
 إكاء ذي في اال تشربوا ال وقال المزفتو والدباء النقير عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عباس بن عن عكرمة
  ضعيف إسناده  منه أعاله فيما اال تشربوا ال فقال ذلك فبلغه الغنم جلود من أعناقا لھا جعلوا ثم اإلبل جلود فصنعوا

 بن ان الشعبي عن عاصم أنا هللا عبد ثنا قال وعتاب هللا عبد أنا إسحاق بن على حدثني قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2608
 الشيخين رجال ثقات رجال صحيح إسناده  قائم وھو فشرب زمزم من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سقيت  قال حدثه عباس
  وعتاب إسحاق بن علي غير

 عباس بن عن هللا عبيد عن أبيه عن الزناد أبى بن الرحمن عبد أنا داود بن سليمان حدثني أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2609
 كتاب ذلك أنكر من وبين بيني عباس بن فقال ذلك فأنكرنا قال أحد يوم نصر كما موطن في وتعالى تبارك هللا نصر ما  قال انه
 والحسن عباس بن يقول}  بإذنه تحسونھم إذ وعده هللا صدقكم ولقد{  أحد يوم في يقول جل و عز هللا ان وتعالى تبارك هللا

 صلى النبي ان وذلك الرماة بھذا عنى وإنما}  المؤمنين على فضل ذو وهللا عنكم عفا ولقد{  قوله إلى}  فشلتم إذا حتى{  القتل
 تشركونا فال غنمنا قد رأيتمونا وان تنصرونا فال نقتل رأيتمونا فإن ظھورنا احموا قال ثم موضع في أقامھم سلم و عليه هللا
 صفوف التقت وقد ينھبون العسكر في فدخلوا جميعا الرماة أكب المشركين عسكر وأباحوا سلم و عليه هللا صلى النبي غنم فلما

 فيھا كانوا التي الخلة تلك الرماة أخل فلما والتبسوا يديه أصابع بين وشبك كذا فھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب
 المسلمين من وقتل والتبسوا بعضا بعضھم فضرب سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب على الموضع ذلك من الخيل دخلت
 تسعة أو سبعة المشركين لواء أصحاب من قتل حتى النھار أول وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول كان وقد كثير ناس
 فلم محمد قتل الشيطان وصاح المھراس تحت كانوا إنما الغار الناس يقول حيث يبلغوا ولم الجبل نحو جولة المسلمون وجال
 إذا بتكفئه نعرفه السعدين بين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول طلع حتى قتل قد انه نشك ما كذلك زلنا افم حق انه فيه يشك
 ويقول قال رسوله وجه دموا قوم على هللا غضب اشتد يقول وھو نحونا فرقا قال أصابنا ما يصبنا لم كأنه ففرحنا قال مشى
 مرتين ھبل أعل الجبل أسفل في يصيح سفيان أبو فإذا ساعة فمكث يناإل انتھى حتى يعلونا ان لھم ليس انه اللھم أخرى مرة
 ھبل أعل قال فلما قال بلى قال أجيبه أال هللا رسول يا عمر فقال الخطاب بن أين قحافة أبى بن أين كبشة أبى بن أين آلھته يعنى
 كبشة أبى بن أين فقال عنھا فعال أو عنھا عادف عينھا أنعمت قد انه الخطاب بن يا سفيان أبو فقال قال وأجل أعلى هللا عمر قال
 أبو فقال قال عمر ذا أنا وھا بكر أبو وھذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ھذا عمر فقال الخطاب بن أين قحافة أبى بن أين

 لتزعمون إنكم قال النار في وقتالكم الجنة في قتالنا سواء ال عمر فقال قال سجال الحرب وان دول األيام بدر بيوم يوم سفيان
 أدركته ثم قال سراتنا رأى عن ذاك يكن ولم مثلي قتالكم في تجدون سوف انكم أما سفيان أبو قال ثم وخسرنا إذا خبنا لقد ذلك
  حسن إسناده  يكرھه لم ذاك كان قد انه أما فقال قال الجاھلية حمية

 بن إبراھيم أخيه عن عقبة بن محمد عن العمرى يعنى هللا دعب أنا قال ميمون بن نوح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2610
 وھذا صحيح  أجر ولك نعم فقال حج لھذا ھل هللا رسول يا  فقالت لھا صبيا أخرجت امرأة ان عباس بن عن كريب عن عقبة
  ضعيف إسناده

 هللا رسول أفاض  قاال وعائشة سعبا بن عن الزبير أبى عن سفيان ثنا ميمون بن نوح ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2611
  ضعيف إسناده  ليال منى من سلم و عليه هللا صلى

 هللا صلى هللا رسول ان  عباس وبن عائشة عن الزبير أبى عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2612
  ضعيف إسناده  الليل إلى النحر يوم طواف أخر سلم و عليه
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  عباس بن عن يحيى أبى عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد ثنا موسى بن حسن ثنا أبى حدثني هللا بدع حدثنا - 2613
 بينة له يكن فلم البينة المدعى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسأل سلم و عليه هللا صلى النبي إلى اختصما رجلين ان

 لك هللا غفر قد ولكن حلفت قد انك سلم و عليه هللا صلى هللا سولر فقال ھو اال إله ال الذي با فحلف المطلوب فاستحلف
  ضعيف إسناده  هللا اال إله ال قولك باخالصك

  عباس بن عن حنش عن ھبيرة بن هللا عبد عن لھيعة بن أنا هللا عبد أنا إسحاق بن على ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2614
 فيقول قريب منك الماء ان هللا رسول يا فأقول بالتراب فيتمسح الماء فيھريق يخرج كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان
  حسن إسناده  أبلغه ال لعلي يدرينى وما

 عن عباس بن هللا عبيد بن هللا عبد بن الحسين أخبرنا قال هللا عبد أنا قال زياد بن عتاب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2615
 وھذا لغيره حسن  عتاب حدثنا وحده الجمعة يوم تصوموا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول الق قال عباس بن عن عكرمة
  عبدهللا بن حسين لضعف ضعيف إسناد

 بن عن هللا عبد بن هللا عبيد حدثني قال الزھري عن يونس أنا قال هللا عبد ثنا عتاب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2616
 جبريل وكان جبريل يلقى حين رمضان في يكون ما أجود وكان الناس أجود سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس
 إسناده  المرسلة الريح من بالخير أجود سلم و عليه هللا صلى هللا فلرسول قال القرآن فيدارسه رمضان من ليلة كل في يلقاه

  ماجة ابن رجال فمن زياد بن عتاب غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح

 ان  عباس بن عن عكرمة عن كثير أبى بن يحيى عن معمر أنا قال هللا عبد ثنا عتاب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2617
  صحيح إسناده  نظرت أو غمزت أو قبلت لعلك فقال بالزنا فاعترف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى األسلمى

 وبن ھريرة أبى عن عكرمة عن هللا عبد بن عمرو عن معمر أنا قال هللا عبد ثنا عتاب اثن أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2618
  ضعيف إسناده  الشيطان ذبيحة فإنھا الشريطة تأكل ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس

 نھى أنه  عباس بن عن مھران بن ميمون عن الحكم عن شعبة أنا قال هللا عبد ثنا عتاب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2619
 غيالن وحدثني قال برفعه أحدث ان أكره وأنا شعبة قال الحكم رفعه قال الطير من مخلب وذي السباع من ناب ذي كل عن

  صحيح إسناده  يرفعه لم عباس بن عن مھران بن ميمون عن والحجاج

 هللا صلى النبي ان  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن يانسف أنا هللا عبد أنا قال عتاب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2620
  صحيح إسناد وھذا صحيح  وسلبه دعوه فقال قتله قد رجل عند وھو قتادة أبى على مر سلم و عليه

 هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن النحوي يزيد عن حمزة أبو أنا قال عتاب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2621
  صحيح إسناده  الدية في واألصابع األسنان بين سوي سلم و يهعل هللا صلى

 عن هللا عبد بن بكير عن الحرث بن عمرو ثنا أعين بن موسى ثنا الملك عبد بن أحمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2622
 في يعود ثم يتصدق الذي مثل إنما  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عباس بن سمعت قال المسيب بن سعيد
  البخاري شرط على صحيح إسناده  قيئه يأكل ثم يقيء كالذي صدقته

 أبى سمعت قال النكري مالك بن عمرو بن يحيى ثنا قال الحراني الملك عبد بن أحمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2623
 هللا صلى هللا رسول وقال الندامة الذنب كفارة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن الجوزاء أبى عن يحدث
 إسناد وھذا لغيره حسن:  الحكم"  الندامة الذنب كفارة"   لھم ليغفر يذنبون بقوم جل و عز هللا لجاء تذنبوا لم لو سلم و عليه

  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح"  الحديث. .  تذنبوا لم لو"  ضعيف
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 عن عكرمة عن النحوي يزيد ثنا قال حمزة أبو انا قال شقيق بن يعنى الحسن بن علي ثنا أبى يحدثن هللا عبد حدثنا - 2624
  صحيح إسناده  سواء واألصابع سواء األسنان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن

 عبد عن عمرو بن يعنى هللا عبيد ثنا قاال محمد بن الجبار وعبد الملك عبد بن أحمد ثنا قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2625
 والكوبة والميسر الخمر عليكم حرم هللا ان  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عباس بن عن حبتر بن قيس عن الكريم
  صحيح إسناده  حرام مسكر كل وقال

  قال عباس بن ان حبتر بن قيس عن يمالكر عبد عن هللا عبيد ثنا الملك عبد بن أحمد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2626
 كفيه فامأل ثمنه يطلب صاحبه جاء إذا وقال الكلب وثمن البغي ومھر الخمر ثمن عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى
  صحيح إسناده  ترابا

 هللا عبد رأى أنه  أخبره المكي ميمون ان ھبيرة بن عن لھيعة بن ثنا قال داود بن موسى ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2627
 بن إلى فانطلقت قال بيديه فيشير فيقوم للقيام ينھض وحين يسجد وحين يركع وحين يقوم حين بكفيه يشير بھم صلى الزبير بن

 صالة إلى تنظر ان أحببت ان فقال اإلشارة ھذه له فوصفت يصليھا أحدا أر لم صالة يصلي الزبير بن رأيت انى فقلت عباس
  ضعيف إسناده  الزبير بن بصالة فاقتد سلم و عليه هللا صلى النبي

 بن عن يزيد أبى بن هللا عبيد عن جريج بن عن العطار يعنى داود ثنا مھران بن داود ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2628
 قد لك أم ال قال كفينىي ال الرجل فقال قال صاع قال للغسل يكفينى كم قال مد قال الوضوء من يكفينى كم  رجل قال قال عباس
  لغيره صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول منك خير ھو من كفى

 رسول خرج  قال عباس بن عن عكرمة عن الغسيل بن الرحمن عبد ثنا داود بن موسى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2629
 أحدا فيه ينفع أمرا منكم ولي فمن يقلون األنصار وان ثرونيك الناس ان الناس أيھا فقال بثوبه متقنعا سلم و عليه هللا صلى هللا

  جيد إسناده  مسيئھم عن ويتجاوز محسنھم من فليقبل

 بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال عتبة بن الحكم أخبرني قال شعبة ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2630
 يقطر وھو فرده حمار عجز بقديد محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أھدي الليثي جثامة بن الصعب ان  عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  دما

 النبي ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن ثابت أبى بن حبيب عن شعبة قال عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2631
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  رده سلم و عليه هللا صلى

 قال عباس بن سألت  قال سلمة بن موسى سمعت قال أنبأني قتادة قال شعبة ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2632
 رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى القاسم أبى سنة ركعتين قال أصلي فكيف بمكة أكون انى قلت
  مسلم رجال نفم سلمة بن موسى غير الشيخين رجال ثقات

 بن عن زيد بن جابر عن قتادة ثنا قال عفان قال قتادة عن ھمام ثنا قاال وعفان بھز ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2633
 من يحرم ما الرضاعة من ويحرم الرضاعة من أخي ابنة انھا فقال حمزة ابنة على أريد سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  لي تحل ال ھاوإن عفان قال الرحم

 عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن سلمة بن حماد ثنا كيسان بن الصمد عبد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2634
  2580 عليه الكالم وتقدم موقوفا صحيح  وتعالى تبارك ربي رأيت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  قال عباس بن عن مقسم عن عتيبة بن الحكم ثنا الحجاج ثنا الواحد عبد حدثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2635
  حسن إسناده  الشمس زالت حين الجمار سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رمى
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 هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن ديالنھ عثمان أبي عن ثابت أنا قال حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2636
 مسلم شرط على صحيح إسناده  دماغه منھما يغلى نار من نعلين متنعل وھو طالب أبو عذابا النار أھل أھون  قال سلم و عليه
  مسلم رجال فمن حماد غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 الصالة عن عباس بن سأل أنه  مسلمة بن موسى عن قتادة اأن قال ھمام ثنا عفان ثنا قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2637
 مسلم شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى القاسم أبى سنة ركعتان قال اإلمام مع الصالة يدرك لم إذا بالبطحاء
  مسلم رجال فمن سلمة بن موسى غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 صلى النبي أن  عباس بن عن مقسم عن عتيبة بن الحكم عن حجاج ثنا ھمام ثنا انعف ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2638
  لغيره حسن  حلق ثم ذبح سلم و عليه هللا

 هللا صلى هللا رسول قدم  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب ثنا زيد بن حماد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2639
 النبي هللا فاطلع قال الحمى وھنتھم قد قوم عليكم يقدم أنه المشركون فقال قال يثرب حمى وھنتھم وقد وأصحابه سلم و عليه
 بين ما ومشوا فرملوا إليھم ينظرون الحجر ناحية المشركون وقعد يرملوا أن أصحابه فأمر ذلك على سلم و عليه هللا صلى

 فلم عباس بن قال قولھم ذكروا وكذا كذا من أقوي ھؤالء وھنتھم الحمى ان تزعمون الذين ھؤالء المشركون فقال قال الركنين
 عبد عن أو عباس بن عن جبير بن سعيد عن يحدثه حمادا سمعت وقد عليھم إبقاء اال كلھا األشواط يرملوا ان يأمرھم ان يمنعه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنه فيه شك ال جبير بن سعيد عن هللا

 كم عباس بن سألت  قال ھاشم بنى مولى عمار عن يونس ثنا زريع بن يزيد ثنا عفان ناث أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2640
 فاختلف سألت قد إني قلت قال ذلك عليك يخفى قومه في مثلك أرى كنت ما قال مات يوم سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول أتى
 وعشرا ويخاف يأمن بمكة أقام عشرة وخمس ھال بعث أربعين أمسك قال نعم قلت أتحسب قال فيه قولك أعلم ان فأحببت علي

  1945 برقم علته علي الكالم وتقدم...  مسلم رجال فمن عمار أبي بن عمار غير الشيخين رجال ثقات رجال  بالمدينة مھاجرة

 هللا لىص هللا رسول قدم  يقول عباس بن سمعت قال رجل عن أيوب ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2641
 معه كان من اال عمرة يجعلوھا ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمرھم بالحج مھلين رابعة لصبح وأصحابه سلم و عليه
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  النساء ونكحت المجامر وسطعت القمص فلبست قال الھدي

 سنان أبى عن يحدث شھاب بن سمعت قال الطيالسي وددا أبو كثير بن سليمان ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2642
 فقال حابس بن األقرع فقام قال الحج عليكم كتب الناس أيھا يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خطبنا قال عباس بن عن
 فھو زاد فمن مرة لحجا بھا تعملوا ان تستطيعوا ولم بھا تعملوا لم وجبت ولو لوجبت قلتھا لو فقال هللا رسول يا عام كل أفي

  صحيح  تطوع

 بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2643
 به يشھد به ينطق ولسان بھما يبصر عينان وله القيامة يوم الحجر هللا ليبعثن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس
  مسلم شرط على صحيح إسناده  بحق استلمه من على

  قال عباس بن عن أبيه عن جبير بن سعيد بن هللا عبد عن أيوب ثنا الوارث عبد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2644
 ھذا قالوا تصومون يالذ اليوم ھذا ما فقال عاشوراء يوم يصومون اليھود فرأى المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم
 أحق أنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال موسى فصامه قال عدوھم من إسرائيل بنى هللا نجى يوم ھذا صالح يوم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بصومه وأمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصامه قال منكم بموسى

 النبي أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب عن حفظي زيد بن حماد ثنا فانع ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2645
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الحبلة حبل عن نھى سلم و عليه هللا صلى
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 عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن المسيب بن سعيد عن قتادة ثنا ھمام ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2646
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حراما اال القيء أعلم وال قتادة قال قيئه في كالعائد ھبته في العائد  قال لموس

 في العائد صبيان ونحن نقول كنا  قال أبيه عن طاوس بن هللا عبد ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2647
 ان عباس بن حدثنا حتى مثال ذلك في ضرب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان علمن ولم قيئه في يعود ثم يقيء كالكلب ھبته

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قيئه في يعود ثم يقيء كالكلب ھبته في العائد قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 سئل سلم و عليه هللا صلى النبي ان  باسع بن عن عكرمة عن أيوب ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2648
 أن قبل ذبحت هللا رسول يا رجل وقال حرج ال وقال بيده فأومأ قال أذبح ان قبل حلقت هللا رسول يا فقال الوداع حجة في

 صحيح دهإسنا  حرج ال وقال بيده أومأ اال والتأخير التقديم من شيء عن يومئذ سئل فما قال حرج ال وقال بيده فأومأ قال أرمى
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على

 ما فقال أياما فاحتبست عباس بن عن الناس ادفع كنت قال جمرة أبو أنا ھمام ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2649
 صحيح إسناده  زمزم بماء فأبردوھا جھنم فيح من الحمى ان  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان قال الحمى قلت حبسك
  الشيخين شرط على

 هللا رسول نھى  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبى عن عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2650
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والمزفت والحنتم الدباء عن سلم و عليه هللا صلى

 مع أسعى غالما كنت يقول عباس بن سمعت  قال حمزة أبو أنا قال عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2651
 قال الي اال سلم و عليه هللا صلى هللا نبي جاء ما فقلت مقبال خلفي سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فإذا فالتفت قال الصبيان
 وكان معاوية لي فادع اذھب قال حطأة فحطأني بقفاي فأخذ قال تناولني حتى أشعر فلم قال دار باب وراء اختبئ حتى فسعيت
 أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  حاجة على فإنه سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أجب فقلت فسعيت قال كاتبه
  حمزة

 رسول خرج  قال عباس بن عن طاوس عن مجاھد عن صورمن عن عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2652
 قدم حتى فأفطر الناس ليريه يده إلى فرفعه بماء دعا ثم عسفان بلغ حتى فصام مكة إلى المدينة من سلم و عليه هللا صلى هللا
  أفطر شاء ومن صام شاء فمن وأفطر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صام قد يقول عباس بن وكان رمضان في وذلك مكة

  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 يسمعه لم عباس بن عن الجزار بن يحيى سمعت قال عمرو أخبرني قال شعبة ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2653
 رجال ثقات رجاله صحيح  يتقيه فجعل يصلي وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين يمر ان أراد جديا ان  منه
  مسلم رجال فمن الجزار بن يحيى غير شيخينال

 رسول ان عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على أنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2654
 يقول ان دألح ينبغي وما زكريا بن يحيى ليس بخطيئة ھم أو أخطأ قد إال آدم ولد من أحد من ما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا
  ضعيف إسناده  متى بن يونس من خير أنا

 رسول جاءنا  قال عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على أنا حماد ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2655
 صحيح  فاصنعوا كذاھ أحسنتم وقال منه فشرب السقاية نبيذ يعنى النبيذ ھذا من فسقيناه أسامة ورديفه سلم و عليه هللا صلى هللا

  زيد بن علي لضعف ضعيف إسناد وھذا
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 الظھر صالة في فكبر بمكة شيخ خلف صليت  قال عكرمة عن قتادة عن ھمام ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2656
 قال بيرةتك وعشرين ثنتين الظھر صالة في فكبر أحمق شيخ خلف صليت أنى فقلت عباس بن فأتيت تكبيرة وعشرين ثنتين
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى القاسم أبى سنة تلك أمك ثكلتك
  البخاري رجال فمن عكرمة

 هللا صلى النبي ان عباس بن عن أبيه عن طاوس بن هللا عبد ثنا خالد بن وھيب ثنا عفان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2657
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذكر رجل ألولى فھو بقى فما بأھلھا الفرائض الحقوا  قال سلم و ليهع

 أعظم سبعة على أسجد ان أمرت  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان أبى قال كذا اإلسناد وبھذا هللا عبد حدثنا -  2658
 شرط على صحيح إسناده  الشعر وال الثياب نكف وال القدمين رافوأط والركبتين واليدين أنفه إلى بيده أشار ثم الجبھة
  الشيخين

 أجره الحجام وأعطى احتجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  أبى قال كذا قال اإلسناد وبھذا قال هللا عبد حدثنا -  2659
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  واستعط

 رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن كثير أبى بن يحيى ثنا العطار أبان ثنا انعف ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2660
 شرط على صحيح إسناده  العبد بحساب منه أرق وما الحر بحساب منه أعتق ما يؤدي المكاتب  سلم و عليه هللا صلى هللا

  البخاري

 عكرمة عن حسين عن إسحاق بن يعنى محمد نع حازم بن جرير ثنا محمد بن حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2661
 ويلحد لألنصار يحفر طلحة وأبو مكة ألھل يحفر الجراح بن عبيدة أبو القبور يحفران رجالن بالمدينة كان  قال عباس بن عن
 يجدوا ولم طلحة أبا فوجدوا لنبيك خر اللھم فقال إليھما رجلين العباس بعث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قبض فلما قال لھم
  عبدهللا بن حسين لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  ولحد له فحفر عبيدة أبا

 هللا رسول استدبرت  قال عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبى عن وكيع أبو ثنا حسين ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2662
  ضعيف إسناد ذاوھ لغيره صحيح  ساجد وھو إبطيه بياض فرأيت سلم و عليه هللا صلى

 هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن سماك عن شريك ثنا الزبيري أحمد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2663
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  لكان عام كل قلت ولو حجة مسلم كل على  قال سلم و عليه

  قال عباس بن عن طاوس عن ليث ثنا زياد بن يعنى لواحدا عبد ثنا محمد بن يونس ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2664
 وكان عنھم هللا رضي مات حتى وعثمان مات حتى وعمر مات حتى بكر وأبو مات حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تمتع
  شقصبم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن قصر انه حدثني وقد منه فعجبت عباس بن قال معاوية عنھا نھى من أول

  ضعيف إسناده

 عن وطاوس جبير بن سعيد عن الزبير أبى عن سعد بن ليث ثنا قاال وحجين يونس حدثني أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2665
 الصلوات المباركات التحيات يقول فكان القرآن يعلمنا كما التشھد يعلمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن

 أن وأشھد الصالحين هللا عباد وعلى علينا سالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك سالم حجين قال عليك المالس  الطيبات
 رجال فمن الزبير أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  هللا رسول محمدا وان هللا اال إله ال

  مسلم

 هللا رسول ان  عباس بن عن رباح أبى بن عطاء عن الزبير أبى عن ليث ثنا نسيو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2666
  مسلم شرط على صحيح إسناده  محرم وھو احتجم سلم و عليه هللا صلى
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 منبر على عباس بن كان قال نضرة أبى عن الغنوي هللا عبد بن يعنى البراء ثنا يونس ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2667
 عذاب من با أعوذ يقول أربع من صالته دبر في يتعوذ كان  سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان يقول فسمعته البصرة أھل
  صحيح  الكذاب األعور فتنة من با وأعوذ بطن وما منھا ظھر ما الفتن من با وأعوذ النار عذاب من با وأعوذ القبر

 هللا رسول خط قال عباس بن عن عكرمة عن علباء عن الفرات أبى بن داود ناث يونس ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2668
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أعلم ورسوله هللا فقالوا ھذا ما تدرون قال خطوط أربعة األرض في سلم و عليه هللا صلى
 رضي عمران ابنة ومريم فرعون أةامر مزاحم بنت وآسية محمد بنت وفاطمة خويلد بنت خديجة الجنة أھل نساء أفضل  سلم
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  أجمعين عنھن هللا

 حدثه انه عباس بن هللا عبد عن الصنعاني حنش عن الحجاج بن قيس عن ليث ثنا يونس ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2669
 احفظ  كلمات معلمك إني غالم يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال يوما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خلف ركب انه
 ينفعوك ان على اجتمعوا لو األمة ان واعلم با فاستعن استعنت وإذا هللا فلتسأل سألت وإذا تجاھك تجده هللا احفظ يحفظك هللا
 وجفت األقالم رفعت عليك هللا بهكت قد بشيء اال يضروك لم يضروك ان على اجتمعوا ولو لك هللا كتبه قد بشيء اال ينفعوك لم

  قوي إسناده  الصحف

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن أبيه عن طاوس ثنا وھيب ثنا سعيد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2670
 فمن سعيد يأب غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  واستعط أجره الحجام وأعطى احتجم سلم

  البخاري رجال

 هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن أبى ثنا قال ھشام بن معاذ حدثني أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2671
 ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  الجاللة لبن وعن المجثمة وعن السقاء في من الشرب عن نھى سلم و عليه
  البخاري رجال فمن عكرمة رغي الشيخين رجال

 رسول قال يقول عباس بن سمع أنه عطاء أخبرني قال جريج بن عن الحرث بن هللا عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2672
 هللا عبد بن جابر سمعت الزبير أبو قال يلعقھا أو يلعقھا حتى يده يمسح فال الطعام من أحدكم أكل إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا

 إسناده  البركة فيه الطعام آخر فإن يلعقھا أو يلعقھا حتى الصحيفة يرفع وال سلم و عليه هللا صلى النبي من سمعته ذلك يقول
  األول باإلسناد موصول وھو مسلم شرط على صحيح

  قال عباس بن عن ةعكرم عن حبيب أبى بن يزيد ثنا لھيعة بن ثنا موسى بن يعنى حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2673
  حسن  القرآن من حرفا فيھا منه أسمع فلم الكسوف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صليت

 بن عن عكرمة عن حبيب أبى بن يزيد عن لھيعة بن أنا قال هللا عبد أنا إسحاق بن على ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2674
  حسن إسناده  واحدا حرفا فيھا منه أسمع فلم الخسوف صالة سلم و عليه هللا صلى النبي خلف صليت  قال عباس

 قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن الثعلبي األعلى عبد عن الوضاح عوانة أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2675
 صحيح  النار من مقعده تبوأفلي متعمدا علي كذب من فإنه علمتم ما إال عني الحديث اتقوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الثعلبي عبداألعلى لضعف ضعيف إسناد وھذا"  علمتم ما إال عني الحديث اتقوا"  قوله دون لغيره

 صلى هللا رسول حضر لما قال انه عباس بن عن طاوس عن ليث عن شيبان ثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2676
 المرأة فقالت لغطھم في القوم فأقبل قال بعدي رجالن منكم يختلف ال كتابا فيه لكم تبأك بكتف ائتوني  قال سلم و عليه هللا

  سليم أبي بن ليث لضعف ضعيف إسناد وھذا المرأة قصة دون حسن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد ويحكم
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 قال قال عباس بن ان هللا عبد بن حنش عن ھبيرة بن هللا عبد ثنا لھيعة بن ثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2677
 ابن لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  بطونھم للذربة شفاء وألبانھا اإلبل أبوال في ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  لھيعة

 عباس بن تسمع قال المجاشعي العريان بن بركة عن الحذاء خالد أنا ھشيم ثنا سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2678
 و عز هللا وان أثمانھا وأكلوا فباعوھا الشحوم عليھم حرمت اليھود هللا لعن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال يحدث
  صحيح إسناده  ثمنه حرم شيء أكل حرم إذا جل

 عند أبى مع كنت  الق عباس بن ان عمار أبى بن عمار عن سلمة بن حماد ثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2679
 إلى تر ألم بنى أي أبى لي فقال عنده من فخرجنا أبى عن كالمعرض فكان يناجيه رجل وعنده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 يا أبى فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فرجعنا قال يناجيه رجل عنده كان أنه أبت يا فقلت عنى كالمعرض عمك بن
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أحد عندك كان فھل يناجيك رجل عندك كان انه فأخبرني وكذا كذا هللا دلعب قلت هللا رسول
 أبي بن عمار و...  مسلم شرط على إسناده  عنك شغلني الذي وھو جبريل ذاك فإن قال نعم قلت قال هللا عبد يا رأيته وھل سلم
.  فيه يتكلم شعبة كان:  - الكبير التاريخ باسم خطأ المطبوع وھو - ألوسطا التاريخ في البخاري قال مسلم له أخرج وإن عمار
  يخطئ كان:  الثقات في حبان ابن وقال

 رجال عنده رأيت قد:  قال عباس ابن عن الشعبي عن زائدة أبي بن زكريا عن سعيد بن يحيى عن الفضائل في أحمد وأخرج* 
 ولم صحيح إسناد وھذا.  جبريل ذاك:  قال.  نعم:  قال ؟ وكذا كذا:  قال.  رجال عندك رأى أنه عمك ابن يزعم:  العباس فقال
 زوائده في أحمد بن هللا عبد أخرجه ما ذلك يؤيد ومما جبريل عباس ابن فيه رأى الذي المجلس في كان العباس أن فيه يذكر
 بعث قال أبيه عن عباس بن هللا عبد بن علي عن ميسرة بن موسى عن زيد بن ثور عن الدراوردي طريق من الفضائل على

 قال ؟ رأيته:  فقال يعلمه ولم رجال معه فوجد حاجة في)  سلم و عليه هللا صلى(  النبي إلى هللا عبد المطلب عبد بن العباس
  حسن فاإلسناد وصله صح فإن.  علما ويؤتى بصره يذھب حتى يموت لن ابنك إن أما قال جبريل ذاك قال نعم

 هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عمار أبى بن عمار عن سلمة بن حماد ثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2680
 وأقام إليه يوحى سبعا أو وثمانيا الصوت ويسمع الضوء يري سبعا أو سنين ثمان سنة عشرة خمس بمكة أقام سلم و عليه

  1945تقدم ما وانظر مسلم شرط على إسناده  عشرا بالمدينة

 بن عن زيد بن جابر عن ثوبان بن إسماعيل حدثني دويد عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2681
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  الحالق تستنزل حق العين حق العين  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس

 بن عن هللا عبيد عن الزھري عن يحدث يونس سمعت قال أبى ثنا جرير بن وھب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2682
 وال آالف أربعة الجيوش وخير أربعمائة السرايا وخير أربعة الصحابة خير  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
 وقال مرسل أنه الصحيح:  داود أبو قال وإرساله وصله في واختلف الشيخين رجال ثقات رجاله  قلة من ألفا عشر اثنا يغلب
 وقال خرجه ثم) ... . .  سلم و عليه هللا صلى(  النبي كالم من يكون أن الكالم ھذا يحتمل ال أشبه مرسل:  الرازي حاتم أبو

 * * *  لغيره حسن فقال بالحكم جزم وھناك:  قلت* * *  2718 برقم الحديث وسيأتي

 جاء قال الجعد أبى بن سالم حدثنا قال هللا عبد بن يحيى ثنا الواحد عبد ثنا يونس دثنيح أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2683
 اآلية آخر إلى}  فيھا خالدا جھنم جزاؤه{  عباس بن فقال قال مؤمنا قتل رجال أرأيت عباس بن يا  فقال عباس بن إلى رجل
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال وقد التوبة له وأنى أمه ثكلته قال}  صالحا وعمل وآمن تاب{  إن أرأيت عباس بن يا فقال قال
 قبل في دما أوداجه تشخب األخرى بيده صاحبه آخذا بشماله قال أو بيمينه رأسه متعلقا القيامة يوم يجيء المقتول إن سلم

  عبدهللا بن يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  قتلني فيم ھذا سل رب فيقول الرحمن عرش
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 فأتى رجل دعانا  قال األصم بن يزيد ثنا قال الشيباني سليمان ثنا الواحد عبد ثنا يونس ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2684
 جلساؤه ذلك في فأكثر فسألته عباس بن على غدونا أصبحنا فلما وتارك فآكل عشاء وذاك قال ضبا عشر ثالثة عليه بخوان
 هللا رسول بعث إنما قلتم بئسما عباس بن فقال قال أحرمه وال آكله ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال بعضھم قال حتى
 بن وخالد عباس بن الفضل وعنده ميمونة عند سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال ثم ومحرما محال سلم و عليه هللا صلى
 يا أنه ميمونة له قالت يتناول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذھب فلما قال ضب ولحم خبز عليه بخوان فأتى وامرأة الوليد
 وقالت قال والمرأة الوليد بن وخالد عباس بن الفضل فأكل قال كلوا ولكن آكله لم لحم انه وقال يده فكف ضب لحم هللا رسول
  مسلم شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول منه يأكل لم طعام من آكل ال ميمونة

 نجدة ان ھرمز بن يزيد عن سعد بن قيس عن حازم بن جرير أنا عطاء بن الوھاب عبد ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2685
 وعن الغنيمة يشھدان والعبد المرأة وعن يتمه ينقضى متى اليتيم وعن ھو لمن القربى ذي  سھم عن يسأله عباس بن إلى كتب
 ذي سھم عن تسأل إلى كتبت انك إليه وكتب أجبته ما فيه يقع شيء عن أرده ان لوال عباس بن فقال المشركين أطفال قتل

 إذا قال يتمه ينقضى متى اليتيم وعن قومنا علينا ذلك فأبى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لقرابة نراھا كنا وأنا ھو لمن القربى
 المشركين أطفال قتل وعن ويعطيان يحذيان ولكنھما لھما شيء فال الغنيمة يشھدان والعبد المرأة وعن خير منه أونس أو احتلم
 إسناده  قتله حين الغالم من الخضر علم ما منھم تعلم ان اال تقتلھم فال وأنت يقتلھم لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإن

  مسلم شرط على صحيح

 رسول قدم  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب ثنا زيد بن يعنى حماد ثنا يونس ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2686
 يثرب حمى وھنتھم قد قوم عليكم قدم لقد انه المشركون فقال يثرب حمى وھنتھم وقد مكة وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا

 و عليه هللا صلى هللا رسول فأمرھم قالوا ما على نبيه هللا فاطلع الحجر تلي التي الناحية من المشركون فجلس شرا منھا ولقوا
 يراھم ال حيث الركنين بين يمشوا أن وأمرھم أشواط ثالثة فرملوا قال جلدھم المشركون ليري الثالثة األشواط يرملوا ان سلم

 فقال عليھم اإلبقاء اال كلھا األشواط يرملوا ان يأمرھم ان سلم و عليه هللا صلى النبي يمنع ولم عباس بن وقال المشركون
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وكذا كذا من أجلد ھؤالء وھنتھم قد الحمى ان زعمتم ذينال ھؤالء المشركون

 أعرابيا ان  عباس بن عن طاوس عن دينار بن عمرو عن زيد بن يعنى حماد ثنا يونس ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2687
 قال رضيت قال فزاده قال ال قال رضيت قال فزاده الق ال قال رضيت قال عليھا فأثابه ھبة سلم و عليه هللا صلى للنبي وھب
 صحيح إسناده  ثقفي أو أنصاري أو قرشي من اال ھبة أتھب ال ان ھممت لقد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال نعم
  الشيخين شرط على

 عن الطفيل أبى عن خثيم بن ثمانع بن هللا عبد عن سلمة بن حماد ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2688
 قوي إسناده  أربعا ومشوا ثالثا بالبيت فرملوا جعرانة من اعتمروا وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن
  مسلم شرط على

 عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على أنا سلمة بن حماد ثنا موسى بن حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2689
  ضعيف إسناده  زكريا بن يحيى ليس بخطيئة ھم أو أخطأ قد إال أحد الناس من ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 عن النھدي عثمان أبى عن البناني ثابت عن سلمة بن حماد ثنا قاال المعنى وعفان حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2690
 منھما يغلى نار من نعالن رجليه في طالب أبو عذابا النار أھل أھون ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن

  مسلم رجال فمن سلمة بن حماد غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  دماغه

 قال الخمر حرمت لما  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل أنا شاذان ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2691
}  طعموا فيما جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على ليس{  فأنزلت يشربونھا وھم ماتوا الذين أصحابنا هللا رسول يا أناس
 يعليض هللا كان وما{  فأنزلت المقدس بيت إلى يصلون وھم ماتوا الذين أصحابنا هللا رسول يا أناس قال القبلة حولت ولما قال
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 رجال ثقات رجاله إسناد وھذا لغيره صحيح"  القبلة حولت ولما"  حديث لغيره صحيح. . "  الخمر حرمت لما"   إيمانكم
  الصحيح

 ھذا على عباس بن خطبنا قال نضرة أبى عن زيد بن على عن سلمة بن حماد ثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2692
 اختبأت وإني الدنيا في تنجزھا دعوة له إال نبي يكن لم إنه  سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس قال قال البصرة منبر المنبر
 وال الحمد لواء وبيدي فخر وال األرض عنه تنشق من أول وأنا فخر وال القيامة يوم آدم ولد سيد وأنا ألمتي شفاعة دعوتي
 البشر أبى آدم إلى بنا انطلقوا لبعض بعضھم يقول تىح الناس على القيامة يوم ويطول قال لوائي تحت دونه فمن آدم فخر
 وأسجد جنته وأسكنك بيده هللا خلقك الذي أنت آدم يا فيقولون السالم عليه آدم فيأتون بيننا فليقض جل و عز ربه إلى لنا فيشفع
 اال اليوم يھمنى ال وانه يبخطيئت الجنة من أخرجت قد انى ھناكم لست انى فيقول بيننا فليقض ربك إلى لنا فاشفع مالئكته لك

 قد انى ھناكم لست انى فيقول بيننا فليقض ربك إلى لنا اشفع نوح يا فيقولون نوحا فيأتون النبيين رأس نوحا ائتوا ولكن نفسي
 إبراھيم فيأتون قال السالم عليه هللا خليل إبراھيم ائتوا ولكن نفسي اال اليوم يھمنى ال وانه األرض أھل غرقت دعوة دعوت
 يھمنى ال وانه كذبات ثالث اإلسالم في كذبت قد انى ھناكم لست انى فيقول بيننا فليقض ربك إلى لنا اشفع إبراھيم يا فيقولون
 كبيرھم فعله بل{  وقوله}  سقيم إني{  قوله هللا دين عن اال بھن حاول ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال نفسي اال اليوم
 يا فيقولون موسى فيأتون وكالمه برسالته هللا اصطفاه الذي السالم عليه موسى ائتوا ولكن أختي نھاا المرأته وقوله}  ھذا

 نفس بغير نفسا قتلت انى ھناكم لست انى فيقول بيننا فليقض ربك إلى لنا فاشفع وكلمك برسالته هللا اصطفاك الذي أنت موسى
 فاشفع وكلمته هللا روح أنت عيسى يا فيقولون عيسى فيأتون وكلمته هللا روح عيسى ائتوا ولكن نفسي اال اليوم يھمنى ال وانه
 كان لو أرأيتم قال ثم نفسي اال اليوم يھمنى ال وانه هللا دون من الھا اتخذت قد ھناكم لست انى فيقول بيننا فليقض ربك إلى لنا

 سلم و عليه هللا صلى محمدا ان فيقول ال ونفيقول الخاتم يفض حتى الوعاء في ما على يقدر أكان عليه ختم قد وعاء في متاع
 يا فيقولون فيأتوني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال تأخر وما ذنبه من تقدم ما له غفر وقد اليوم حضر قد النبيين خاتم
 بين يصدع ان جل و عز هللا أراد فإذا ويرضى يشاء لمن هللا يأذن حتى لھا انا نعم فأقول بيننا فليقض ربك إلى لنا اشفع محمد
 فنمضي طريقنا عن األمم لنا فتفرج يحاسب من وأول األمم آخر فنحن األولون اآلخرون فنحن وأمته أحمد أين مناد نادي خلقه
 الجنة باب بحلقة فآخذ الجنة باب آتى ثم قال كلھا أنبياء تكون ان األمة ھذه كادت األمم وتقول الطھور أثر من محجلين غرا
 وأحمده ساجدا له فأخر سريره أو كرسيه على وھو جل و عز ربي فأرى لي فيفتح محمد فأقول أنت من قالفي الباب فأقرع
 فارفع قال تشفع واشفع تعطه وسل تسمع وقل رأسك ارفع فيقال بعدي أحد بھا يحمده وال قبلي كان أحد بھا يحمده لم بمحامد
 ساجدا فاخر أعود ثم فأخرجھم وكذا كذا مثقال قلبه في كان من النار من أخرج لي فيقال أمتي أمتي رب أي فأقول رأسي
 واشفع تعطه وسل لك يسمع وقل رأسك ارفع لي فيقال بعدي أحد بھا يحمده وال قبلي كان أحد بھا يحمده لم بمحامد وأحمده
 في وقال قال ھمفأخرج وكذا كذا مثقال قلبه في كان من النار من أخرج فيقال أمتي أمتي رب أي فأقول رأسي فارفع تشفع
 الصحيح في لما مخالف فإنه"  هللا دون من الھا اتخذت انى"  السالم عليه عيسى قول دون لغيره حسن  أيضا ھذا مثل الثالثة
  جدعان ابن وھو -  زيد بن علي لضعف ضعيف الحديث ھذا وإسناد.  ذنبا له يعد ال ھذا إن ثم ذنبا يذكر لم عيسى أن من

 مالك بن أنس عن البناني ثابت عن سلمة بن حماد ثنا حسن ثنا أبى حدثني حنبل بن محمد بن أحمد بن هللا عبد حدثنا - 2693
  ذرة والثالثة برة والثانية اإليمان من شعيرة مثقال قلبه في كان من األول في  قال انه نحوه سلم و عليه هللا صلى النبي عن

  مسلم شرط على صحيح إسناده

 رسول ان عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على عن سلمة بن حماد ثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2694
  ضعيف إسناده  شئت ما منھا فخذ الصالة إليك حببت قد انه السالم عليه جبريل لي قال  قال سلم و عليه هللا صلى هللا

  قال عباس بن عن األعرج يحيى أبى عن السائب بن ءعطا عن شريك ثنا عامر بن أسود ثنا أبى ثنا هللا عبد حدثنا - 2695
 قال شيء عنده له ما ھو اال إله ال الذي با فحلف أحدھما على اليمين فوقعت رجالن سلم و عليه هللا صلى النبي إلى اختصم
 ال ان معرفته يمينه ةوكفار حقه يعطيه ان فأمره حقه عنده له ان كاذب انه فقال سلم و عليه هللا صلى النبي على جبريل فنزل
  ضعيف إسناده  شھادته أو هللا اال إله
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 هللا رسول أن  عباس وبن عائشة عن سلمة أبو وأخبرني قال يحيى عن شيبان ثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2696
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عشرا وبالمدينة القرآن عليه ينزل سنين عشر بمكة لبث سلم و عليه هللا صلى

 قال عباس بن عن مجاھد عن المغيرة بن يعنى عثمان عن إسرائيل ثنا عامر بن أسود ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2697
 وأما الصدر عريض جعد فأحمر عيسى فأما وإبراھيم وموسى مريم بن عيسى رأيت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  نفسه يعني صاحبكم إلى انظروا قال ھيمفإبرا له قالوا جسيم فإنه موسى
  البخاري رجال فمن المغيرة بن عثمان غير الشيخين

 هللا نبي عن عباس بن عن حدثه أباه أن ظبيان أبى بن قابوس ثنا قال زھير ثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2698
 جزأ وعشرين خمسة من جزء واالقتصاد الصالح والسمت الصالح الھدي ان  قال فيه شك ال زھير قال سلم و عليه هللا صلى
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  النبوة من

 قال عباس بن عن أبيه عن قابوس عن األحمر يعني وجعفر زھير ثنا عامر بن أسود ثناه أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2699
  لغيره حسن  مثله فذكر الصالح السمت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن األعمش عن المھلب بن يحيى كدينة أبو ثنا أسود ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2700
  البخاري شرط على صحيح إسناده  صلوات خمس بمنى سلم و عليه هللا صلى النبي صلى

 الحكم عن األعمش عن التيمي يعلى بن يحيى المحياة أبو ثنا عامر بن أسود ثنا أبى حدثني أحمد بن هللا عبد حدثنا -  2701
 إسناده  بھا عرفة يوم الغداة وصلى بمنى التروية يوم الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن مقسم عن

  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح

 عن يحدث العطاردي رجاء أبا سمعت قال عثمان أبى الجعد عن زيد بن حماد ثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2702
 شبرا الجماعة يفارق أحد ما فإنه فليصبر يكرھه شيئا أميره من رأي من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن يروية عباس بن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  جاھلية ميتة مات إال فيموت

 جاء قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن جعفر عن القمي يعنى يعقوب حدثنا حسن ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2703
 البارحة رحلي حولت قال أھلكك الذي وما قال ھلكت هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى الخطاب بن عمر
 الدبر واتقوا وأدبر أقبل}  شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم{  اآلية ھذه رسوله إلى هللا فأوحي قال شيئا عليه يرد فلم قال

  حسن إسناده  والحيضة

  قال عباس بن عن عكرمة عن السائب بن عطاء عن إسرائيل ثنا قال عامر بن أسود ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2704
 رأسه فرفع قال قبضت حتى رأسه يرفع فلم عليھا فوقع بنفسھا تجود وھى هبنات بعض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى
  حسن  جل و عز هللا يحمد وھو جنبيه بين من نفسه تنزع بخير المؤمن  الحمد وقال

 عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا قاال الوليد بن وخلف عامر بن أسود ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2705
  غرضا الروح فيه شيئا تتخذوا ال فقال يرمونھا حمامة نصبوا وقد األنصار من برھط سلم و عليه هللا صلى النبي مر  قال

  صحيح

 هللا رسول أردفني  قال عباس بن عن صبيح بن مسلم عن جابر عن إسرائيل ثنا أسود ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2706
 أن وفيه جعفر بن هللا عبد عن 1760 حسن بسند تقدم ما الباب وفي ضعيف إسناده  مهأما وقثم خلفه سلم و عليه هللا صلى
  خلفه وقثم أمامه جعفر بن هللا عبد حمل)  سلم و عليه هللا صلى(  هللا رسول
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 الق الطفيل أبى عن الغنوي عاصم أبى عن سلمة بن يعنى حماد ثنا قاال ويونس سريج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2707
 وما قلت وكذبوا صدقوا فقال سنة ذلك وان بالبيت رمل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  قومك يزعم عباس البن قلت

 دعوا الحديبية زمن قالت قريشا ان بسنة ليس وكذبوا بالبيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رمل صدقوا قال وكذبوا صدقوا
 هللا رسول فقدم أيام ثالثة بمكة ويقيموا المقبل العام من يقدموا ان على صالحوه فلما النغف موت يموتوا حتى وأصحابه محمدا
 قومك ويزعم قلت بسنة وليس ثالثا بالبيت أرملوا ألصحابه هللا رسول فقال قعيقعان قبل من والمشركون سلم و عليه هللا صلى
 بين طاف قد صدقوا فقال وكذبوا صدقوا وما فقلت بواوكذ صدقوا فقال سنة ذلك وان بعير على والمروة الصفا بين طاف أنه

 ليسمعوا بعير على فطاف عنه يصرفون وال هللا رسول عن يدفعون ال الناس كان بسنة ليست وكذبوا بعير على والمروة الصفا
 قال سنة لكذ وأن والمروة الصفا بين سعى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن قومك ويزعم قلت أيديھم تناله وال كالمه
 العقبة جمرة إلى جبريل به ذھب ثم إبراھيم فسبقه فسابقه المسعى عند الشيطان له عرض بالمناسك أمر لما إبراھيم ان صدقوا
 حصيات بسبع فرماه الوسطى الجمرة عند له عرض ثم ذھب حتى حصيات بسبع فرماه الشيطان يونس قال شيطان له فعرض

 غيره فيه تكفنني ثوب لي ليس انه أبت يا وقال أبيض قميص إسماعيل وعلى للجبين تله وثم يونس قال للجبين تله قد قال
 أبيض بكبش ھو فإذا إبراھيم فالتفت}  الرؤيا صدقت قد إبراھيم يا أن{  خلفه من فنودي ليخلعه فعالجه فيه تكفنني حتى فاخلعه
 له فعرض القصوى الجمرة إلى جبريل به ذھب مث قال الكباش من الضرب ھذا نبيع رأيتنا لقد عباس بن قال أعين أقرن

 جمعا به أتى ثم الناس مناخ ھذا يونس قال منى ھذا قال منى إلى جبريل به ذھب ثم ذھب حتى حصيات بسبع فرماه الشيطان
 مإلبراھي قال جبريل ان قال ال قلت عرفة سميت لم تدري ھل عباس بن فقال عرفة إلى به ذھب ثم الحرام المشعر ھذا فقال

 كانت وكيف قلت التلبية كانت كيف تدري ھل قال ثم عرفة سميت ثم فمن عباس بن قال نعم قال عرفت ھل يونس قال عرفت
 رجاله  بالحج الناس في فأذن القرى له ورفعت رءوسھا الجبال له خفضت بالحج الناس في يؤذن أن أمر لما إبراھيم إن قال
  مقبول:  التقريب في الحافظ وقول حاله فذكر. .. الغنوي عاصم أبي غير الصحيح رجال ثقات

  بھا يقوي وطرق شواھد الحديث ھذا ولمعظم:  قال

 تناله ال  قال أنه اال فذكره الطفيل أبا سمعت قال الغنوي عاصم أبو ثنا حماد ثنا مؤمل ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2708
 بن مؤمل)  قبله ما مكرر(  الغنوي عاصم أبي غير الصحيح رجال ثقات رجاله  للجبين إسماعيل إبراھيم تل وثم وقال أيديھم

  الحفظ سيء إسماعيل

 هللا رسول أن  عباس بن عن طاوس عن الزبير أبى عن مالك أنا قال عيسى بن إسحاق ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2709
 وأعوذ جھنم عذاب من بك أعوذ انى اللھم يقول أن قرآنال من السورة يعلمھم كما الدعاء ھذا يعلمھم كان سلم و عليه هللا صلى
 مسلم شرط على صحيح إسناده  والممات المحيا فتنة من بك وأعوذ الدجال المسيح فتنة من بك وأعوذ القبر عذاب من بك

  مسلم رجال فمن الزبير وأبي عيسى بن إسحاق غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 صلى هللا رسول أن  عباس بن عن طاوس عن الزبير أبى عن مالك انا قال إسحاق ثنا قال أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2710
 قيام أنت الحمد ولك واألرض السماوات نور أنت الحمد لك اللھم يقول الليل جوف من الصالة إلى قام إذا كان سلم و عليه هللا

 حق ولقاؤك الحق ووعدك الحق وقولك الحق أنت فيھن ومن واألرض السماوات رب أنت الحمد ولك واألرض السماوات
 فاغفر حاكمت وإليك خاصمت وبك أنبت وإليك توكلت وعليك آمنت وبك أسلمت لك اللھم حق والساعة حق والنار حق والجنة

  مسلم شرط على صحيح إسناده  أنت اال إله ال الذي أنت وأعلنت أسررت وما أخرت وما قدمت ما لي

 بن عن يسار بن عطاء عن أسلم بن يعنى زيد عن مالك انا قال عيسى بن يعنى إسحاق ثنا أبى نيحدث هللا عبد حدثنا - 2711
 ثم البقرة سورة من نحوا قال طويال قياما فقام معه والناس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصلى الشمس خسفت  قال عباس
 ثم سجد ثم األول الركوع دون وھو طويال ركوعا ركع ثم األول القيام دون وھو طويال قياما فقام رفع ثم طويال ركوعا ركع
 عبد على قرأت وفيما أبى قال األول الركوع دون وھو طويال ركوعا ركع ثم األول القيام دون وھو طويال قياما فقام قام

 ثم انصرف ثم دسج ثم األول الركوع دون وھو طويال ركوعا ركع ثم األول القيام دون قال طويال قياما قام ثم قال الرحمن
 وال أحد لموت يخسفان ال هللا آيات من آيتان والقمر الشمس ان فقال الشمس تجلت وقد انصرف ثم إسحاق حديث إلى رجع
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 الجنة رأيت انى فقال تكعكعت رأيناك ثم مقامك في شيئا تناولت رأيناك هللا رسول يا قالوا هللا فاذكروا ذلك رأيتم فإذا لحياته
 لم قالوا النساء أھلھا أكثر ورأيت قط منظرا كاليوم أر فلم النار ورأيت الدنيا بقيت ما منه ألكلتم أخذته ولو داعنقو منھا فتناولت

 شيئا منك رأت ثم الدھر إحداھن إلى أحسنت لو اإلحسان ويكفرن العشير يكفرن قال با أيكفرن قيل بكفرھن قال هللا رسول يا
  مسلم شرط على حيحص إسناده  قط خيرا منك رأيت ما قالت

 عوف بن الرحمن عبد بن حميد ان مليكة أبى بن أخبرني قال جريج بن عن حجاج ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2712
 يفعل لم بما يحمد ان وأحب أوتى بما فرح منا امرئ كل كان لئن فقل عباس بن إلى لبوابه رافع يا اذھب قال مروان ان  أخبره
 أوتوا الذين ميثاق هللا أخذ وإذ{  عباس بن تال ثم الكتاب أھل في ھذه نزلت إنما وھذه لكم وما عباس بن فقال أجمعون لنعذبن
 بن وقال}  يفعلوا لم بما يحمدوا أن ويحبون أتوا بما يفرحون الذين تحسبن ال{  عباس بن وتال اآلية ھذه}  للناس لتبيننه الكتاب
 عنه سألھم بما أخبروه قد ان أروه قد فخرجوا بغيره وأخبروه إياه فكتموه شيء عن سلم و عليه هللا صلى النبي سألھم عباس

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنه سألھم ما إياه كتمانھم من أتوا بما وفرحوا إليه بذلك واستحمدوا

 بن عن مھران بن وسفي عن زيد بن على عن سلمة بن حماد ثنا قال عامر بن أسود ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2713
 ذريته فاخرج ظھره مسح خلقه لما هللا ان مرات ثالث قالھا آدم جحد من أول  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس

 عمره في زد رب أي قال ستون قال عمره كم قال داود ابنك قال ھذا من رب أي قال يزھر رجال فيھم فرأي عليه فعرضھم
 يقبض ان أراد فلما المالئكة عليه وأشھد كتابا عليه هللا فكتب عمره من سنة أربعين فزاده عمرك من أنت تزيده ان اال ال قال

 البينة عليه وأقام الكتاب جل و عز هللا فاخرج قال فجحد قال داود البنك جعلته أنك له فقيل أربعون أجلى من بقى قال روحه
 "  سنة ألف عمره آلدم وأتمھا سنة مائة لداود فأتمھا"  قوله دون لغيره حسن  ةسن ألف عمره آلدم وأتمھا سنة مائة لداود فأتمھا

 بن عن الجزار بن يحيى عن ثابت أبى بن حبيب عن النھشلي يعنى بكر أبو ثنا أحمد أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2714
 صار كبر فلما الركعتين ويصلي بثالث ويوتر تركعا ثماني الليل من يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس
  الجزار بن يحيى على فيه اضطرب وقد مسلم شرط على إسناد وھذا صحيح  وثالث وست تسع إلى

 سمع من أخبرني قال ھبيرة بن حدثني قال لھيعة بن أنا قال هللا عبد ثنا زياد بن عتاب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2715
 يقعد ان قال هللا رسول يا المالعن ما قيل الثالث المالعن اتقوا  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تسمع يقول عباس بن

  عباس ابن عن راويه إلبھام ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  ماء نقع في أو طريق في أو فيه يستظل ظل في أحدكم

 هللا رسول ان  عباس بن عن عطاء عن الزبير أبى عن ليث أنا قال الخزاعي سلمة أبو ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2716
 فمن الزبير أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  صائم وھو احتجم سلم و عليه هللا صلى
  مسلم رجال

 بن ان عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد حدثني قال عمه عن شھاب بن أخي بن ثنا يعقوب ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2717
 أستزيده أزل فلم فراجعته حرف على السالم عليه جبريل أقرأني  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان حدثه عباس

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أحرف سبعة إلى انتھى حتى ويزيدني

 بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن خالد بن عقيل احدثن على بن حبان ثنا يونس ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا -  2718
 الجيوش وخير أربعمائة السرايا وخير أربعة األصحاب خير  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عتبة
 لغيره حسن  لفاأ عشر أثنى يكونوا ان يبلغون قلة عن قوم يغلب لن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال آالف أربعة
  2682 سبق وقد علي بن حبان لضعف ضعيف إسناد وھذا

 رجل خرج  قال عباس بن عن عكرمة عن الكريم عبد عن هللا عبيد أنا عدي بن زكريا ثنا أبى حدثني هللا عبد حدثنا - 2719
 بھما أزل لم وإني شيطانان ينھذ ان فقال األول لحق ثم ردھما حتى ارجعا ارجعا يقول يتلوھما وآخر رجالن فاتبعه خيبر من
 له تصلح كانت ولو صدقاتنا جمع في ھھنا أنا وأخبره السالم فأقرئه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتيت فإذا رددتھما حتى
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 عن لمس و عليه هللا صلى هللا رسول نھى ذلك فعند سلم و عليه هللا صلى النبي أخبر المدينة الرجل قدم فلما قال إليه بھا لبعثنا
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  الخلوة

 النبي ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي عن شريك ثنا عيسى بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2720
  صحيح  أحد هللا ھو وقل الكافرون أيھا يا وقل األعلى ربك اسم بسبح بثالث يوتر كان سلم و عليه هللا صلى

 بنت فاطمة عن عثمان بن عمرو آل من محمد عن الزناد أبى بن الرحمن عبد ثنا إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2721
  ضعيف إسناده  المجذمين إلى النظر نديم ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھانا  يقول عباس بن سمعت قالت حسين

 بن هللا عبد بن إسحاق عن عطية بن جبلة عن العبدي ثابت بن محمد حدثني إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2722
 فلما منامه في فضحك فنام رأسه وضع إذ نسائه بعض بيت في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بينا  قال عباس بن عن الحرث
 ھول البحر ھذا يركبون أمتي من ناس من أعجب قال أضحكك فما منامك في ضحكت لقد نسائه من امرأة له قالت استيقظ
  1912 ومسلم 2788 البخاري عند الباب وفي ضعيف إسناده  كثيرا خيرا لھم فذكر هللا سبيل في يجاھدون العدو

 رسول كان  قال عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن األحوص أبو ثنا إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2723
 بك أعوذ انى اللھم األھل في والخليفة السفر في الصاحب أنت اللھم قال سفر في يخرج ان أراد إذا لمس و عليه هللا صلى هللا
  حسن  السفر علينا وھون األرض لنا اقبض اللھم المنقلب في والكآبة السفر في الضبنة من

 ان  عباس بن عن عكرمة عن خباب بن ھالل ثنا ثابت ثنا قاال المعنى سعيد وأبو عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2724
 سبيل في أنفقه ذھبا محمد آلل يحول أحدا ان يسرني ما بيده محمد نفس والذي فقال أحد إلى التفت سلم و عليه هللا صلى النبي
 وليدة وال عبدا وال درھما وال دينارا ترك وما فمات كان ان لدين أعدھما دينارين اال دينارين منه أدع أموت يوم أموت هللا

  قوي إسناده  شعير من صاعا ثالثين على يھودي عند مرھونة درعه وترك

 أبي عن شريك ثنا قاال وحجاج شريك ثنا قاال الزبيري أحمد وأبو محمد بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2725
 يا وقل األعلى ربك اسم بسبح ثالثب يوتر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق
  صحيح  أحد هللا ھو وقل الكافرون أيھا

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا قال الوليد بن خلف ثنا قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2726
  صحيح إسناده  مثله  فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان قال

 عكرمة عن الحصين بن داود عن حبيبة أبي بن أخبرني قال الزناد أبي بن القاسم أبو ثنا أبى حدثني هللا بدع حدثنا - 2727
 على والواقع والبھيمة لوط قوم عمل في به والمفعول الفاعل اقتلوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن

 بن البراء حديث من جاء"  فاقتلوه محرم ذات على وقع ومن"  وقوله عيفض إسناده  فاقتلوه محرم ذات على وقع ومن البھيمة
 هللا رسول بعثني قال تريد أين له فقلت راية ومعه عمي لقيت:  4457 داود أبي و 295/  4 أحمد عند حسن بسند عازب
  ماله وآخذ عنقه أضرب أن فأمرني أبيه امرأة نكح رجل إلى سلم و عليه هللا صلى

 عكرمة عن الحصين بن داود عن حبيبة أبي بن أخبرني قال الزناد أبي بن القاسم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2728
 كفر من هللا سبيل في تقاتلون هللا بسم اخرجوا قال جيوشه بعث إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  الصوامع أصحاب وال الولدان لواتقت وال تمثلوا وال تغلوا وال تغدروا ال با

 عباس بن عن عكرمة عن الحصين بن داود عن حبيبة أبي بن أخبرني قال القاسم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2729
 ومن نعار عرق شر من العظيم با أعوذ الكبير هللا بسم واألوجاع الحمى من يعلمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال
  ضعيف إسناده  النار حر شر
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 بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن شعبة ثنا قال مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2730
 في تنزل البركة نفإ وسطھا من تأكلوا وال حولھا من كلوا فقال ثريد من بقصعة أتي سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس
  حسن إسناده  وسطھا

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن السائب بن عطاء عن ھشام ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2731
 و يهعل هللا صلى هللا رسول فقال والتأخير التقديم في ھذا وأشباه ذبح أو نحر أو يرمي ان قبل حلق رجل عن النحر يوم سئل
  حسن إسناد وھذا صحيح  حرج ال حرج ال سلم

 عكرمة عن عمرو أبي بن عمرو عن محمد بن العزيز عبد أنا قال الخزاعي سلمة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2732
  ضعيف  به والمفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتموه من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن

 الذي في  قال انه عباس بن عن عكرمة عن منصور بن عباد أنا قال الوھاب عبد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2733
  ضعيف إسناده  به والمفعول الفاعل اقتلوا البھيمة يأتي

 رجال ان  عباس بن عن جبير بن عن األعلى عبد عن إسرائيل ثنا المثني بن حجين حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2734
 فبلغ السالح فلبسوا لطمه كما لنلطمنه وهللا فقالوا قومه فجاء العباس فلطمه الجاھلية في كان للعباس أب في وقع األنصار من
 العباس فإن قال أنت قالوا هللا علي أكرم األرض أھل أي الناس أيھا فقال المنبر فصعد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك
  ضعيف إسناده  غضبك من با نعوذ هللا رسول يا فقالوا القوم فجاء أحيانا فتؤذوا موتانا تسبوا فال منه وأنا نىم

 عباس وبن بالبيت يطوفون كانوا الناس ان مجاھد عن سليمان سمعت قال شعبة ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2735
 مسلمون وأنتم إال تموتن وال تقاته حق هللا اتقوا آمنوا الذين أيھا يا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فقال محجن معه جالس

 على صحيح إسناده  الزقوم اال طعام لھم ليس من فكيف عيشھم األرض أھل على ألمرت قطرت الزقوم من قطرة ان ولو{ 
  الشيخين شرط

 رسول ان عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن علي عن ةسلم بن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2736
  ضعيف إسناده  زكريا بن يحيى ليس بخطيئة ھم أو أخطأ وقد اال الناس من أحد من ما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا

  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن عوانة أبو أنا قال حماد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2737
 يفطر ال وهللا القائل يقول حتى صام صام إذا وكان رمضان غير قط كامال شھرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صام ما وهللا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يصوم ال وهللا القائل يقول أفطر إذا حتى ويفطر

 كان  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن صالح بن حسن دثناح بكير أبي بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2738
  ضعيف إسناده  شاربه يقص قبله من إبراھيم أبوكم وكان شاربه يقص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 النبي ان عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن الدستوائي يعني ھشام ثنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2739
 من خير بمنخريه الجعل يدھده لما بيده نفسي فوالذي الجاھلية في ماتوا الذين بآبائكم تفتخروا ال  قال سلم و عليه هللا صلى
  صحيح إسناده  الجاھلية في ماتوا الذين آبائكم

 الجزار بن يحيى عن ثابت أبي بن حبيب عن النھشلي بكر أبو ثنا قال داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2740
  مسلم شرط على إسناد وھذا صحيح  بثالث يوتر كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن

 رجال ان عباس بن عن عكرمة عن سماك عن شريك أنا قال داود أبو داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2741
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  عام كل لكان عام كل نعم قلت ولو إنسان كل على حجة بل فقال عام كل الحج هللا رسول يا  قال
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 هللا رسول ان عباس بن عن مقسم عن يزيد ثنا مسلم بن العزيز عبد ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2742
 ونصرت واألسود األحمر كافة الناس إلى بعثت فخرا أقولھن وال قبلي نبي يعطھن لم خمسا أعطيت  قال سلم و عليه هللا صلى

 فأخرتھا الشفاعة وأعطيت وطھورا مسجدا األرض لي وجعلت قبلي ألحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت شھر مسيرة بالرعب
 ثقات رجاله وباقي متابع لكنه الھاشمي زياد أبي بن يزيد لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  شيئا با يشرك ال لمن فھي ألمتي
  حيحالص رجال

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن ھالل ثنا ثابت ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2743
 منه وعندي أموت يوم أموت هللا سبيل في أنفقه ذھبا محمد آلل أحدا ان يسرني ما بيده محمد نفس والذي فقال أحد إلى نظر

 ثالثين على يھودي عند رھنا درعه وترك وليدة وال عبدا وال درھما وال دينارا ترك وما فمات قال لدين أعدھما ان اال ديناران
  صحيح إسناده  شعير من صاعا

 ان  عباس بن عن عكرمة عن ھالل ثنا ثابت ثنا قالوا وعفان سعيد وأبو الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2744
 من أوثر فراشا اتخذت لو هللا نبي يا فقال جنبه في أثر قد حصير على وھو عمر عليه دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  وتركھا راح ثم نھار من ساعة شجرة تحت فاستظل صائف يوم في سار كراكب اال الدنيا ومثل مثلي ما وللدنيا مالي فقال ھذا

  صحيح إسناده

 عليه هللا صلى النبي قاتل  قال عباس بن عن عكرمة عن ھالل ثنا ثابت ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2745
 بيوتھم فامأل الوسطى الصالة عن حبسنا من اللھم قال ذلك رأي فلما وقتھا عن العصر أخر حتى منھم يفرغ فلم عدوا سلم و

  صحيح إسناده  ذلك ونحو نارا قبورھم وامأل نارا

 صلى هللا رسول قنت  قال عباس بن عن عكرمة عن ھالل عن ثابت ثنا قاال وعفان دالصم عبد ثنا أبي حدثني حدثنا -  2746
 من حمده لمن هللا سمع قال إذا صالة كل دبر في والصبح والعشاء والمغرب والعصر الظھر في متتابعا شھرا سلم و عليه هللا

 إلى يدعوھم إليھم أرسل خلفه من ويؤمن وعصية وذكوان رعل على سليم بني من حي على عليھم يدعو األخيرة الركعة
  صحيح إسناده  القنوت مفتاح كان ھذا عكرمة وقال قال حديثه في عفان قال فقتلوھم اإلسالم

  عباس بن عن مھران بن ميمون عن بشر وأبو الحكم ثنا عوانة أبو ثنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2747
 شرط على صحيح إسناده  الطير من مخلب ذي وكل السباع من ناب ذي كل عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

  مسلم

 ان  عباس بن عن يعمر بن يحيى حدثني قال بريدة بن ثنا حسين ثنا أبي ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2748
 ال بعزتك أعوذ خاصمت وبك أنبت وإليك توكلت وعليك تآمن وبك أسلمت لك اللھم يقول كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يموتون واألنس والجن تموت ال الذي الحي أنت تضلني أن أنت اال إله

 بن سعيد عن سعيد بن عمرو عن ھند أبي بن داود ثنا غياث بن حفص ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2749
 اني محمد يا  فقال يتبعونه وغلمان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرأي مكة األزدي ضماد قدم قال عباس بن عن رجبي

 يھده من أنفسنا شرور من با ونعوذ ونستغفره نستعينه  الحمد ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الجنون من أعالج
 فقال قال ورسوله عبده محمدا أن وأشھد له شريك ال وحده هللا اال إله ال أن وأشھد هل ھادي فال يضلل ومن له مضل فال هللا
 وأني البحر قاموس بلغن لقد الكلمات ھذه مثل سمعت فما والكھانة والعيافة الشعر سمعت لقد قال ثم قال الكلمات ھذه على رد

 وعلى عليك أسلم حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول هل فقال فاسلم ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال أن أشھد
 بعضھم فأصاب بقومه ذلك بعد سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب من سرية فمرت قال قومي وعلى علي نعم فقال قال قومك
  مسلم شرط على صحيح إسناده  فردوھا قال ردوھا ضماد قوم من ھذه فقالوا غيرھا أو إداوة شيئا منھم
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 هللا عبد بن حسين حدثنا إسحاق بن محمد عن العوام بن عباد أنا قال المدائني جعفر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2750
 هللا صلى هللا رسول حجر في فوضعتھا عباس بنت حبيبة بأم الحرث ابنة الفضل أم جاءت  قال عباس بن عن عكرمة عن
 من قدحا أعطيني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال اختلجتھا ثم كتفيھا بين تلكم ثم الفضل أم فاختلجتھا فبالت سلم و عليه
  ضعيف إسناده  البول سبيل في الماء اسلكوا قال ثم مبالھا على فصبه ماء

 سمع أنه أخبره القيس لعبد مولى قزعة أن زياد أخبرني جريج بن قال قال حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2751
 إلى وأنا معنا تصلي خلفنا وعائشة سلم و عليه هللا صلى النبي جنب إلى صليت  عباس بن قال يقول عباس بن مولى عكرمة
  المكي قزعة غير الصحيح رجال ثقات رجاله حسن إسناد وھذا لغيره صحيح  معه أصلي سلم و عليه هللا صلى النبي جنب

 نھى  قال عباس بن عن عطاء عن كثير أبي بن يحيى عن عتبة بن أيوب ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2752
 الغرر وبيع الغائص ضربة الغرر من ان قال الغرر بيع يحيى وفسر أيوب قال الغرر بيع عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 االنعام ضروع في ما الغرر عوبي المعادن تراب الغرر وبيع االنعام بطون في ما الغرر وبيع الشارد البعير وبيع اآلبق العبد
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  بكيل اال

 صلى هللا رسول رأيت  قال عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن شريك ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2753
  لغيره صحيح  أبطيه بياض رأيت حتى مخويا ساجدا سلم و عليه هللا

 صلى النبي تلبية كانت  قال عباس بن عن الضحاك عن إسحاق أبي عن شريك ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2754
 إسناد وھذا لغيره صحيح  لك شريك ال والملك لك والنعمة الحمد ان لبيك لك شريك ال لبيك اللھم لبيك لبيك سلم و عليه هللا

  الحفظ سيء النخعي شريك ضعيف

 و عليه هللا صلى النبي أتى  قال عباس بن عن عكرمة عن جابر عن شريك ثنا أسود ثنا أبي يحدثن هللا عبد حدثنا - 2755
 اسم واذكروا بالسكين فيھا اطعنوا فقال ميتة فيھا يجعل أنه نرى ونحن بفارس فقالوا ھذه صنعت أين فقال غزاة في بجبنة سلم
  لغيره حسن  صىبالع يضربونھا فجعلوا فيه فزاد أخرى مرة شريك ذكره وكلوا هللا

 بن عن جبير بن سعيد عن كھيل بن سلمة عن أبيه عن صالح بن يعني الحسن ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2756
 أيدخل عليك السالم هللا رسول يا عليك السالم فقال له مشربة في وھو سلم و عليه هللا صلى النبي إلى عمر جاء  قال عباس
  مسلم رجال فمن صالح بن الحسن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط ىعل صحيح إسناده  عمر

 سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن سماك عن شريك حدثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2757
 إسناد وھذا لغيره صحيح  فليدعه ئطهحا على يدعم ان جاره سأله ومن ابنوا ثم أذرع سبع فدعوا الطريق في اختلفتم إذا  قال

  ضعيف

 هللا صلى النبي فتح  قال عباس بن عن عكرمة عن األصبھاني بن عن شريك ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2758
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  ركعتين يصلي عشرة سبع فيھا أقام مكة سلم و عليه

 منه ولدت من  قال عباس بن عن عكرمة عن هللا عبد بن حسين عن شريك حدثنا سودأ ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2759
  ضعيف إسناد وھذا حسن  بعده قال أو منه دبر عن معتقة فھي أمته

 ... "  ولدت من:  قال رفعه عباس ابن عن"  عنده:  تنبيه* 

 رفعه والصواب:  قال -  الذھبية الموسوعة ھذه يف المعتمدة الطبعة وھي - الميمنية في ترد لم"  رفعه"  لفظة أن إلى وأشار
  التخريج لمصادر الموافق فھو
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 و عليه هللا صلى النبي رأيت  قال عباس بن عن عكرمة عن حسين عن شريك ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2760
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  وحرھا األرض برد بفضوله يتقي به متوشحا واحد ثوب في يصلي سلم

 ان  عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن عوانة أبو ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2761
 من وان سحرا البيان من ان سلم و عليه هللا صلى النبي فقال بين بكالم فتكلم سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جاء أعرابيا
  لغيره صحيح  حكما الشعر

 بن عن جبير بن سعيد عن عثمان بن هللا عبد عن سليم بن يحيى ثنا عيسى بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2762
 رأينا قد لو وإساف ونائلة األخرى الثالثة ومنات والعزى بالالت فتعاقدوا الحجر في اجتمعوا قريش من المأل إن  قال عباس
 على دخلت حتى تبكي عنھا تعالى هللا رضي فاطمة ابنته فأقبلت نقتله حتى نفارقه فلم واحد رجل قيام إليه قمنا لقد محمدا
 منھم فليس فقتلوك إليك قاموا لقد رأوك قد لو عليك تعاقدوا قد قريش من المأل ھؤالء فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 وخفضوا ذا ھو ھا قالوا رأوه فلما المسجد عليھم دخل ثم فتوضأ وضوءا أريني بنية يا فقال دمك من نصيبه عرف قد اال رجل

 هللا رسول فأقبل رجل منھم إليه يقم ولم بصرا إليه يرفعوا فلم مجالسھم في وعقروا صدورھم في أذقانھم وسقطت أبصارھم
 منھم رجال أصاب فما بھا حصبھم ثم الوجوه شاھت فقال التراب من قبضة فأخذ رؤوسھم على قام حتى سلم و عليه هللا صلى
 يحطه كالما سليم بن يحيى في أن إال الصحيح رجال ثقات رجاله حسن إسناده  كافرا بدر يوم قتل اال حصاة الحصى ذلك من
  الصحيح رتبة عن

 حنشا ان حدثه الحجاج بن قيس ان يزيد بن نافع عن لھيعة بن حدثنا إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2763
 احفظ يحفظك هللا احفظ حديثا محدثك اني غالم يا  لي فقال سلم و عليه هللا صلى النبي ردف كنت قال حدثه سعبا بن ان حدثه
 بشيء ينفعونك األمة جاءت فلو الكتب وجفت األقالم رفعت فقد با فاستعن استعنت وإذا هللا فاسأل سألت إذا تجاھك تجده هللا
  صحيح  استطاعت ما لك هللا يكتبه لم بشيء تضرك ان أرادت ولو استطاعت لما لك جل و عز هللا يكتبه لم

 عن يحيى قال ھبيرة بن هللا عبد عن لھيعة بن ثنا قاال داود بن وموسى إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2764
 الماء فيھريق يخرج كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن حنش عن األعرج عن موسى يقل ولم األعرج
  حسن  أبلغه ال لعلي أدري ما قال قريب منك الماء ان هللا رسول يا فأقول بالتراب فيتمسح

 الماء فاھراق فخرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنت  أخرى مرة يحيى قال قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2765
  حسن  قريب منا الماء ان له فقيل فتيمم

 ان  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن األعمش عن كدينة أبو أنا قال عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2766
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بمنى صلوات خمس صلى سلم و عليه هللا صلى النبي

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن عكرمة عن ليث عن ھريم ثنا أسود ثنا أبي ثنا هللا عبد حدثنا - 2767
  لغيره حسن  الحسن االسم ويعجبه يتطير وال يتفاءل

 عن كريب عن األشبح بن بكير عن الحرث بن عمرو حدثني رشدين ثنا غيالن بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2768
 بن إلى أقبل ثم اآلخر له وأقر يحله وجعل وراءه امفق ورائه من معقوص ورأسه يصلي الحرث بن هللا عبد رأي انه  عباس بن

  مكتوف وھو يصلي الذي كمثل ھذا مثل إنما يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت اني قال ورأسي مالك فقال عباس
  صحيح

 عن عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك ثنا زائدة ثنا قال عمرو بن معاوية حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2769
  صحيح  السقاء في واشربوا والمزفت والدباء الحنتم في تشربوا ان اجتنبوا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
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 بن عن جبير بن سعيد عن عمرة أبي بن حبيب عن سفيان عن إسحاق أبو ثنا معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2770
 على فارس تظھر ان يحبون المشركون وكان كتاب أھل ألنھم فارس على الروم تظھر ان يحبون المسلمون كان  قال عباس
 صلى النبي له فقال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك بكر أبو فذكر بكر ألبي المسلمون ذلك فذكر أوثان أھل ألنھم الروم
 وان وكذا كذا لك كان ظھروا فإن أجال بينكو بيننا اجعل فقالوا لھم بكر أبو ذلك فذكر سيھزمون انھم أما سلم و عليه هللا

 جعلته أال فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي بكر أبو ذلك فذكر يظھروا فلم سنين خمس أجال بينھم فجعل وكذا كذا لنا كان ظھرنا
 في الروم لبتغ ألم{  تعالى قوله فذلك ذلك بعد الروم فظھرت قال العشر دون ما البضع سعيد وقال قال العشر دون قال أراه
 بعد ومن قبل من األمر {  قال بعد غلبت ثم الروم فغلبت قال}  سنين بضع في سيغلبون غلبھم بعد من وھم األرض أدني

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  هللا بنصر المؤمنون يفرح قال}  هللا بنصر المؤمنون يفرح ويومئذ

 عليه هللا صلى النبي قال قال عباس بن عن عكرمة عن بشير بن سلم عن دويد ثنا حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2771
 أن هللا شاء ما الغني وحبس الجنة الفقير فأدخل الدنيا في كانا فقير ومؤمن غني مؤمن الجنة باب على مؤمنان التقى  سلم و

 حبست إني أخي أي فيقول عليك خفت تىح احتبست لقد وهللا حبسك ماذا أخي أي فيقول الفقير فلقيه الجنة أدخل ثم يحبس
 عنه لصدرت حمض آكلة كلھا بعير ألف ورده لو ما العرق من مني سأل حتى إليك وصلت وما كريھا فظيعا محبسا بعدك
  ضعيف إسناده  رواء

 عن جبير بن سعيد عن عمرة أبي بن يعني حبيب عن عطاء بن يزيد ثنا محمد بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2772
 بن يا قلت قال بالزھو البلح يخلط وان والمزفت والنقير والحنتم الدباء عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عباس بن

 هللا رسول عنه نھاكم عما تنتھوا اال فقال الليل من ويشربه قارورة كأنھا خضراء جرة في نبيذه يجعل الرجل أرأيت عباس
  عطاء بن يزيد لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  سلم و عليه هللا صلى

 بن عن عكرمة عن زياد أبي بن يعني يزيد عن عطاء بن يعني يزيد ثنا محمد بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2773
 فلما به استلمه عليه مر كلما محجن ومعه بعير على بالبيت فطاف اشتكى قد وكان سلم و عليه هللا صلى النبي جاء  قال عباس
  زياد أبي بن ويزيد عطاء بن يزيد لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  ركعتين فصلى أناخ طوافه من فرغ

 هللا صلى النبي قال قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا الوليد بن خلف ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2774
  صحيح  لمرأةا المرأة وال الرجل الرجل يباشر ال  سلم و عليه

 تحريم نزل لما قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا الوليد بن خلف ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2775
 فيما جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على ليس{  فنزلت الخمر يشربون وھم ماتوا الذين هللا رسول يا  قالوا الخمر
  لغيره صحيح  اآلية آخر إلى} طعموا

 يا قيل القبلة حولت لما  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا خلف ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2776
  لغيره صحيح  إيمانكم ليضيع هللا كان وما{  هللا فأنزل المقدس بيت إلى يصلون وھم ماتوا الذين أرأيت هللا رسول

 بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن مخول عن شريك ثنا العباس أبي بن إبراھيم اثن أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2777
  أحد هللا ھو وقل الكافرون أيھا يا وقل األعلى ربك اسم بسبح بثالث يوتر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس
  صحيح

 ان عباس بن عن أبيه عن طاوس بن هللا عبد ثنا خالد بن ھيبو انا قال إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2778
 وأطراف والركبتين واليدين أنفه إلى بيده وأشار الجبھة أعظم سبعة على أسجد ان أمرت  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 إسحاق بن يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الشعر وال الثياب أكف وال األصابع
  مسلم رجال فمن السيلحيني
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 يحدث نضرة أبا سمعت قال أنفسھم من الغنوي هللا عبد بن البراء ثنا إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2779
 اني لھمال يقول أربع من صالة كل دبر يتعوذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  يقول المنبر ھذا على عباس بن كان قال
 أعوذ اني اللھم بطن وما منھا ظھر ما الفتن من بك أعوذ اني اللھم النار عذاب من بك أعوذ اني اللھم القبر عذاب من بك أعوذ
  ثقات رجاله وباقي الغنوي عبدهللا بن البراء لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  الكذاب األعور فتنة من بك

 عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن أبيه عن سعد بن إبراھيم ثنا قال داود بن وسىم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2780
  منقطع أنه إال الصحيح رجال ثقات رجاله إسناد وھذا لغيره حسن  شھيد فھو مظلمة دون قتل من  سلم و

 هللا عبد بن هللا عبيد ان بشھا بن عن كيسان بن صالح عن سعد بن إبراھيم ثنا موسى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2781
 البحرين عظيم إلى يدفعه ان وأمره رجل مع كسرى إلى بكتابه بعث سلم و عليه هللا صلى النبي ان  أخبره عباس بن ان أخبره
 ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عليھم فدعا قال المسيب بن فحسب قال خرقه قرأه فلما كسرى إلى البحرين عظيم فدفعه
  مسلم رجال فمن داود بن موسى غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  ممزق كل يمزقوا

  قال عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا الزبير بن هللا عبد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2782
  لغيره صحيح  أبطيه بياض فرأيت يامخو فرأيته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة تدبرت

 أبي عن عثمان بن يعني هللا عبد عن زكريا بن يعني إسماعيل ثنا الصباح بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2783
 هللا صلى هللا رسول أصحاب بلغ عمرته في الظھران مر نزل لما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن  عباس بن عن الطفيل
 مرقه من وحسونا لحمه من فأكلنا ظھرنا من انتحرنا لو أصحابه فقال العجف من يتباعثون ما تقول قريشا ان سلم و عليه

 فأكلوا األنطاع وبسطوا له فجمعوا أزوادكم من لي اجمعوا ولكن تفعلوا ال قال جمامة وبنا القوم على ندخل حين غدا أصبحنا
 نحو قريش وقعدت المسجد دخل حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقبل ثم جرابه في منھم واحد كل وحثا تولوا حتى

 الركن إلى مشى اليماني بالركن تغيب إذا حتى دخل ثم الركن فاستلم غميزة فيكم القوم يرى ال قال ثم بردائه فاضطبع الحجر
 وأخبرني الطفيل أبو قال سنة فكانت فأطوا ثالثة ذلك ففعل الظباء نقز لينقزون انھم بالمشي يرضون ما قريش فقالت األسود

 عثمان بن عبدهللا غير الشيخين رجال رجاله قوي إسناده  الوداع حجة في ذلك فعل سلم و عليه هللا صلى النبي ان عباس بن
  مسلم رجال فمن

  قال عباس بن نع الجوزاء أبي عن النكري مالك بن عمرو عن قيس بن نوح ثنا سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2784
 يراھا لئال األول الصف في يستقدم القوم بعض فكان قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خلف تصلي حسناء امرأة كانت

 المستقدمين علمنا ولقد{  شأنھا في هللا فأنزل إبطيه تحت من نظر ركع فإذا المؤخر الصف في يكون حتى بعضھم ويستأخر
 ذكره حبان ابن غير عن توثيقه يؤثر ال النكري مالك بن عمرو.  منكر ومتنه ضعيف إسناده}   المستأخرين علمنا ولقد منكم
 مع فوثقه الضعفاء و الميزان في الذھبي وأخطأ.  أوھام له صدوق التقريب في الحافظ وقال.  ويغرب يخطئ وقال الثقات في
  بتوثيقه حبان ابن انفرد من على اللفظة ھذه قيطل وھو وثق قوله على اقتصر وإنما يوثقه ولم الكاشف في ذكره أنه

  الجوزاء أبي كالم من يكون أن رجح ثم.  شديدة نكارة وفيه جدا غريب حديث:  كثير ابن وقال* * 

 يستحق ال ضعيف أنه ھنا لنا تبين وقد حبان ابن صحيح على تعليقنا في الحديث ھذا إسناد حسنا أن سبق:  األرناؤوط قال* * 
  التنبيه قتضىفا التحسين

 لرسول أھدت اليھود من امرأة ان  عباس بن عن عكرمة عن ھالل عن عباد ثنا سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2785
 هللا فإن نبيا كنت ان أردت أو أحببت قالت صنعت ما على حملك ما فقال إليھا فأرسل مسمومة شاة سلم و عليه هللا صلى هللا

 قال احتجم شيئا ذلك من وجد إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان قال منك الناس أريح نبيا كنت لم وان عليه سيطلعك
  حسن وإسناده أحمد به تفرد:  البداية في كثير ابن وقال...  صحيح إسناده  فاحتجم شيئا ذلك من وجد أحرم فلما مرة فسافر
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  جده عن أبيه عن المزني عوف بن عمرو بن هللا عبد بن كثير ثنا يسأو أبو ثنا حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2786
 من للزرع يصلح وحيث وغوريھا جلسيھا القبلية معادن من المزني الحرث بن بالل اقطع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

 صلى هللا رسول محمد أعطى ما ھذا الرحيم الرحمن هللا بسم سلم و عليه هللا صلى النبي له وكتب مسلم حق يعطه ولم قدس
 حق يعطه ولم قدس من للزرع يصلح وحيث وغوريھا جلسيھا القبلية معادن أعطاه المزني الحرث بن بالل سلم و عليه هللا

  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  مسلم

 عن كنان بن بكر نب الديل بني مولى زيد بن ثور حدثني قال أويس أبو ثنا حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2787
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة

 عن الطفيل أبي عن عثمان بن هللا عبد عن سلمة بن يعني حماد ثنا قاال ويونس سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2788
 قوي إسناده  أربعا ومشوا ثالثا بالبيت فرملوا جعرانة من اعتمروا بهوأصحا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن
  مسلم شرط على

 رسول ان عباس بن عن عكرمة عن العطار عطاء عن أسامة أبا يعني حماد ثنا سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2789
  جدا ضعيف إسناد وھذا موقوفا صحيح  اردين فنصف دينارا يجد لم فإن بدينار يتصدق  قال سلم و عليه هللا صلى هللا

 أبي بن يعني محمد أخبرني قال جعفر بن يعني إسماعيل ثنا الھاشمي داود بن سليمان حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2790
 نرمضا على واستھل حاجتھا فقضيت الشام فقدمت قال بالشام معاوية إلى بعثته الحرث بنت الفضل أم ان  كريب عن حرملة
 متى فقال الھالل ذكر ثم عباس بن هللا عبد فسألني الشھر آخر في المدينة قدمت ثم الجمعة ليلة الھالل فرأينا بالشام وأنا

 فال السبت ليلة رأيناه لكنا فقال معاوية وصام وصاموا الناس ورآه نعم قلت رأيته أنت فقال الجمعة ليلة رأيناه فقلت رأيتموه
  سلم و عليه هللا صلى النبي أمر ھكذا ال فقال وصيامه معاوية برؤية تكتفي ال أو فقلت نراه أو ينثالث نكمل حتى نصوم نزال
  صحيح إسناده

 بن عن أبيه عن ھند أبي بن سعيد بن هللا عبد أخبرني قال إسماعيل أنا قال سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2791
  صحيح إسناده  الدين في يفقھه خيرا به هللا يرد من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان عباس

 حدثني قال ھند أبي بن سعيد بن هللا عبد عن موسى بن الفضل ثنا إسحاق بن إبراھيم حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2792
 إسناده  عنقه يلوي وال وشماال يمينا صالته في يلتفت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن عكرمة عن ثور

  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح

 عن جبير بن سعيد عن عثمان بن هللا عبد عن سلمة بن يعني حماد ثنا قاال ويونس سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2793
 قوي إسناده  ھمآباط تحت أرديتھم فاضطبعوا جعرانة من اعتمروا وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن
  مسلم شرط على

  اليسرى عواتقھم على وقذفوھا يونس قال أرديتھم جعلوا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2793

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب عن سلمة بن يعني حماد ثنا قاال ويونس سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2794
 قال فيه اعتمر الذي لعامه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم فلما يثرب حمى وھنتھم قد صحابهوأ محمدا ان  قالت قريشا ان

 رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  وھنتھم ما قريش قالت رملوا فلما قوتكم المشركون ليرى ثالثا بالبيت أرملوا ألصحابه
  مسلم رجال فمن سلمة بن حماد غير الشيخين رجال ثقات

 هللا رسول ان عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن حماد أنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2795
 أتى ثم فساخ حصيات بسبع فرماه الشيطان له فعرض العقبة جمرة إلى بإبراھيم ذھب جبريل ان  قال سلم و عليه هللا صلى
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 بسبع فرماه الشيطان له فعرض القصوى الجمرة أتى ثم فساخ حصيات بسبع فرماه الشيطان له فعرض الوسطى الجمرة
 ذبحتني إذا دمي من عليك فينتضح اضطرب ال أوثقني أبت يا ألبيه قال إسحاق ابنه يذبح ان إبراھيم أراد فلما فساخ حصيات
 السائب بن عطاء.  فضعي إسناده  الرؤيا صدقت قد إبراھيم يا أن{  خلفه من نودي يذبحه ان فأراد الشفرة أخذ فلما فشده
 رواه مما الحديث ھذا أن ھنا المرجح و العلم أھل من واحد غير عند وبعده االختالط قبل عنه روى سلمة ابن ھو وحماد اختلط
  إسحاق ال إسماعيل الذبيح أن العلم أھل عليه الذي فالصحيح االختالط بعد عنه

 هللا رسول ان عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء نع حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2796
 الحجر"  قوله  الشرك أھل خطايا سودته حتى الثلج من بياضا أشد وكان الجنة من األسود الحجر  قال سلم و عليه هللا صلى
 اإلمام وقال عطاء تالطالخ ضعيف الحديث وإسناد يقويه شاھد له فليس الحديث بقية أما بشواھده صحيح"  الجنة من األسود
  التابعين عن يرويھا كان الصحابة عن أشياء رفع:  حاتم أبو وقال يرفعھا يكن لم أشياء جبير بن سعيد عن يرفع كان:  أحمد

 ان عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2797
 استلمه من على ويشھد به ينطق ولسان بھما يبصر عينان له القيامة يوم الحجر ليبعثن  قال سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول
  الصحيح رجال ثقات رجاله قوي إسناده  بحق

  صحيح  الركن يبعث قال انه اال فذكره  خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا حماد ثنا مؤمل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2798

 أمرت لقد  قال عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن شريك ثنا عامر بن أسود ثنا قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2799
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  ھذا قائل سلم و عليه هللا صلى النبي وحي أو قرآن به على سينزل انه رأيت حتى بالسواك

 النبي ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي عن شريك ثنا عامر بن أسود اثن أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2800
  الدھر من حين اإلنسان على أتى وھل السجدة تنزيل ألم الجمعة يوم من الفجر صالة في يقرأ كان سلم و عليه هللا صلى
  صحيح

 اغتسل إذا كان عباس بن ان  عباس بن مولى شعبة عن ذئب أبي بن انا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2801
 كم فسألني يده على أفرغ كم مرة فنسي اإلناء في يدخلھا ان قبل سبعا فغسلھا اليسرى على اليمنى بيده أفرغ الجنابة من

 انك ھكذا قال وجسده رأسه على الماء يفيض ثم للصالة وضوءه توضأ ثم تدري ولم لك أم ال فقال أدري ال فقلت أفرغت
  ضعيف إسناد وھذا تصح ال فھي سبعا اليد غسل دون لغيره صحيح  يغتسل يعني يتطھر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن مرة بن عمرو عن األعمش عن نمير بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2802
 صباحاه يا نادى ثم عليه فصعد الصفا سلم و عليه هللا صلى النبي أتى  قال ربيناألق عشيرتك وأنذر جل و عز هللا أنزل لما

 يا المطلب عبد بني يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال رسوله يبعث رجل وبين إليه يجيء رجل بين إليه الناس فاجتمع
 لكم نذير فإني قال نعم قالوا صدقتموني عليكم يرتغ ان تريد الجبل ھذا بسفح خيال ان أخبرتكم لو أرأيتم لؤي بني يا فھر بني
 إسناده  وتب لھب أبي يدا تبت{  جل و عز هللا فأنزل لھذا اال دعوتنا أما اليوم سائر لك تبا لھب أبو فقال شديد عذاب يدي بين

  الشيخين شرط على صحيح

 عباس بن ان زعم عباس بن مولى عكرمة أخبرني قال جريج بن عن محمد بن حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2803
 سعد فأصاب عنكم تجزئ فإنھا لعمرتكم اذبحوھا وقال أصحابه في النحر يوم غنما قسم سلم و عليه هللا صلى النبي ان  أخبره
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  تيس وقاص أبي بن

 الرحمن عبد أبو قال الفرافصة بن الحجاج عن الحسن بن كھمس ثنا يزيد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2804
 هللا عبد أبو يحيى بن ھمام وحدثنا قال عباس بن إلى أسنده أو عباس بن إلى رفعه صبي وأنا على فسلم طريق في رأيته قد وأنا

 بن قيس عن المصريان يزيد بن ونافع لھيعة بن ثنا أبي حدثني قال هللا عبد وحدثني عباس بن إلى أسنده البصري صاحب
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 و عليه هللا صلى النبي رديف كنت  قال انه بعض عن بعضھم حديث أحفظ وال عباس بن عن الصنعاني حنش عن الحجاج
 إليه تعرف أمامك تجده هللا حفظا يحفظك هللا احفظ فقال بلى فقلت بھن هللا ينفعك كلمات أعلمك أال غليم يا أو غالم يا فقال سلم
 جميعا كلھم الخلق ان فلو كائن ھو بما القلم جف قد با فاستعن استعنت وإذا هللا فاسأل سألت وإذا الشدة في يعرفك الرخاء في

 عليه وايقدر لم عليك هللا يكتبه لم بشيء يضروك أن أرادوا وان عليه يقدروا لم عليك هللا يكتبه لم بشيء ينفعوك ان أرادوا
  صحيح  يسرا العسر مع وان الكرب مع الفرج وان الصبر مع النصر وان كثيرا خيرا تكره ما على الصبر في ان واعلم

  قال عباس بن عن العرني الحسن عن كھيل بن سلمة عن سفيان عن أبي ثنا األشجعي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2805
 فلم يرعى أيدينا بين فأرخيناه قال الصالة في سلم و عليه هللا صلى والنبي حمار على المطلب عبد بني من وغالم أنا جئت
 فلم جدي وسقط يقطع فلم بينھما سلم و عليه هللا صلى النبي ففرع تستبقان المطلب عبد بني من جاريتان وجاءت قال يقطع
  حسن  يقطع

 من امرأة ان  عباس بن عن عكرمة عن سماك عن سفيان ثنا قال الوليد بن المطلب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2806
 منه اغتسلت اني فقالت فضلھا من يستحم سلم و عليه هللا صلى النبي فجاء جنابة من استحمت سلم و عليه هللا صلى النبي نساء
 رواية في أن إال حالصحي رجال ثقات رجاله لغيره صحيح  شيء ينجسه ال الماء ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال
  اضطرابا عكرمة عن سماك

 هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2807
  لغيره صحيح  شيء ينجسه ال الماء  سلم و عليه هللا صلى

   عباس بن عن بعد جعله ثم عكرمة عن ماكس عن سفيان عن المصنف في وكيع به ثنا حديثه في أبي قال - 2808

 و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عطاء عن ليلى أبي بن ثنا نمير بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2809
  ليلى أبي ابن حفظ لسوء ضعيف سند وھذا صحيح  حجة تعدل رمضان في عمرة  قال سلم

 و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عطاء عن حجاج وأنا قال نمير بن هللا عبد ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 2810
  صحيح  مثله  سلم

 الحسن أبي بن سعيد عن إسحاق أبي بن يعني يحيى عن األعلى عبد بن األعلى عبد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2811
 فدنا مني ادن قال فيھا فافتني الصور ھذه واصنع الصور ھذه أصور رجل اني عباس بن يا فقال عباس بن إلى رجل جاء  قال
 و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت بما أنبئك قال رأسه على يده وضع حتى منه
 ال وما الشجر فاجعل فاعال بد ال كنت فإن جھنم في تعذبه نفس صورھا صورة بكل له يجعل النار في مصور كل يقول سلم
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  له نفس

 كتب قال ھرمز بن يزيد عن أبيه عن جعفر حدثني قال الزعفراني ميمون بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2812
 أخاف أني والول الحرورية يكاتب عباس بن أن يزعمون الناس إن  عباس بن فقال خالل خمس عن يسأله عباس بن إلى نجدة
 وھل معه بالنساء يغزو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ھل فأخبرني بعد أما نجدة إليه كتب إليه أكتب لم علمي أكتم أن
 ان عباس بن إليه فكتب ھو لمن الخمس عن وأخبرني اليتيم يتم ينقضى ومتى الصبيان يقتل كان وھل بسھم لھن يضرب كان

 من يحذيھن كان ولكنه بسھم لھن يضرب يكن ولم المرضى فيداوين معه بالنساء يغزو كان قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 من الخضر علم ما تعلم تكون ان اال الصبيان تقتل وال الصبيان يقتل يكن لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وان الغنيمة
 وھو لحيته تنبت الرجل ان ولعمري ينقضي متى اليتيم يتم عن تسألني وكتبت المؤمن وتدع الكافر فتقتل قتله الذي الصبي
 ذلك فأبى لنا أنه نرى كنا فإنا الخمس وأما اليتم ذھب فقد الناس يأخذ ما صالح من لنفسه يأخذ كان فإذا لنفسه األخذ ضعيف
  صحيح  قومنا علينا
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 بن هللا عبد عن طاوس عن المكي الزبير أبي عن مالك بن الرحمن عبد على قرأت قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2813
 السماوات نور أنت الحمد لك اللھم يقول الليل جوف من الصالة إلى قام إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس

 فيھن ومن واألرض السماوات رب أنت الحمد ولك فيھن ومن واألرض السماوات قيام أنت الحمد ولك فيھن ومن واألرض
 آمنت وبك أسلمت لك اللھم حق والساعة حق والنار حق والجنة حق ولقاؤك الحق ووعدك الحق وقولك الحق أنت لحمدا ولك

  أنت إال إله ال إلھي أنت وأعلنت وأسررت وأخرت قدمت ما لي فاغفر حاكمت وإليك خاصمت وبك أنبت وإليك توكلت وعليك
  مسلم شرط على صحيح إسناده

 ان  عباس بن عن عكرمة عن سماك عن زائدة ثنا الصمد وعبد زائدة عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2814
  لغيره صحيح  الخمرة على يصلي كان سلم و عليه هللا صلى النبي

 هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن عكرمة عن سماك عن عوانة أبو ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2815
  لغيره صحيح  سحرا البيان من وان حكما الشعر من ان  قال سلم و عليه

 عليه هللا صلى النبي ان  عباس وبن عائشة عن الزبير أبي عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2816
  ضعيف إسناده  الليل إلى النحر يوم الطواف أخر سلم و

 ان عباس بن عن عكرمة عن عمرو أبي بن يعني عمرو عن زھير عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2817
 السبيل عن األعمى كمه من هللا ولعن األرض تخوم غير من هللا لعن هللا لغير ذبح من هللا لعن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 لوط قوم عمل عمل من هللا ولعن لوط قوم عمل عمل نم هللا ولعن مواليه غير تولى من هللا ولعن والده سب من هللا ولعن
  الصحيح رجال رجاله جيد إسناده  لوط قوم عمل عمل من هللا ولعن

 نھى  قال عباس بن عن عكرمة عن الكريم عبد عن إسرائيل عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2818
  البخاري شرط على صحيح إسناده  والشراب الطعام يف النفخ عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن حبيب عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2819
  يخينالش شرط على صحيح إسناده  ورسوله هللا أبغضه اال أو ورسوله با يؤمن رجل األنصار يبغضن ال  سلم و عليه

 قال قال عباس بن عن أوفي بن زرارة عن عوف ثنا قاال المعني وروح جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2820
 معتزال فقعد مكذبي الناس ان وعرفت بأمري فظعت بمكة وأصبحت بي أسرى ليلة كان لما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال شيء من كان ھل كالمستھزئ له فقال إليه جلس حتى جاءف جھل أبو هللا عدو فمر قال حزينا
 ير فلم قال نعم قال ظھرانينا بين أصبحت ثم قال المقدس بيت إلى قال أين إلى قال الليلة به أسرى انه قال ھو ما قال نعم سلم
 هللا صلى هللا رسول فقال حدثتني ما تحدثھم قومك دعوت ان أرأيت قال إليه قومه دعا إذا الحديث يجحده ان مخافة يكذبه انه
 قومك حدث قال إليھما جلسوا حتى وجاءوا المجالس إليه فانتفضت قال حتى لؤي بن كعب بني معشر ھيا فقال نعم سلم و عليه
 بين أصبحت ثم قالوا المقدس بيت إلى قلت أين إلى قالوا الليلة بي أسري اني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال حدثتني بما

 لنا تنعت ان تستطيع وھل قالوا زعم للكذب متعجبا رأسه على يده واضع بين ومن مصفق بين فمن قال نعم قال ظھرانينا
 أنعت زلت فما أنعت فذھبت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال المسجد ورأى البلد ذلك إلى سافر قد من القوم وفي المسجد
 وكان قال إليه أنظر وأنا فنعته عقيل أو عقال دار دون وضع حتى أنظر وأنا بالمسجد فجيء قال النعت بعض لىع التبس حتى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أصاب لقد فوهللا النعت أما القوم فقال قال أحفظه لم نعت ھذا مع

 بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على عن سلمة بن حماد ثنا حرب بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2821
 لي قال قال إسرائيل بنو به آمنت الذي إال إله ال أنه آمنت فرعون قال لما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
 واألصح...  ضعيف إسناده  الرحمة تناله ان مخافة فيه في فدسيته البحر حال من حاال أخذت وقد رأيتني لو محمد يا جبريل
  وقفه
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 بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد أنا الضرير عمر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2822
 ما جبريل يا فقلت طيبة رائحة علي أتت فيھا بي أسرى التي الليلة كانت لما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
 يوم ذات فرعون ابنة تمشط ھي بينا قال شأنھا وما قلت قال وأوالدھا فرعون ابنة ماشطة رائحة ھذه الفق الطيبة الرائحة ھذه
 قالت بذلك أخبره قالت هللا أبيك ورب ربي ولكن ال قالت أبي فرعون ابنة لھا فقالت هللا بسم فقالت يديھا من المدري سقطت إذ
 تلقى ان بھا أمر ثم فأحميت نحاس من ببقرة فأمر هللا وربك ربي نعم قالت يغير ربا لك وان فالنة يا فقال فدعاھا فأخبرته نعم
 وتدفننا واحد ثوب في ولدي وعظام عظامي تجمع ان أحب قالت حاجتك وما قال حاجة إليك لي ان له قالت فيھا وأوالدھا ھي
 وكأنھا مرضع لھا صبي إلى ذلك انتھى نا إلى واحدا واحدا يديھا بين فألقوا بأوالدھا فأمر قال الحق من علينا لك ذلك قال

 صغار أربعة تكلم عباس بن قال قال فاقتحمت اآلخرة عذاب من أھون الدنيا عذاب فإن اقتحمي أمه يا قال أجله من تقاعست
 من سمع سلمة بن حماد حسن إسناده  فرعون ابنة ماشطة وبن يوسف وشاھد جريج وصاحب السالم عليه مريم بن عيسى
  األئمة من جمع عند ختالطاال قبل عطاء

 * * *  تنبيه* * * 

 من جمع عند وبعده االختالط قبل عنه روى:  وقال عطاء عن سلمة بن حماد رواية من ألنه 2795سبق حديثا األرناؤوط أعل
  العلم أھل

  يرفعھا يكن لم ياءأش جبير بن سعيد عن يرفع كان:  أحمد اإلمام قول ونقل جبير بن سعيد عن لعطاء 2796 آخر حديثا وأعل

  أعلم فا حسنه ذلك ومع العلتان فيه ھنا والسند

 ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء أنا قال سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2823
  2822 سبق ما انظر.  حسن إسناده  نحوه فذكر طيبة رائحة به مرت به أسرى لما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد ثنا حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2824
 في من وربك ربي قالت ربك من قال انه اال معناه فذكر طيبة رائحة به مرت به أسرى لما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  2822 سبق ما انظر.  حسن إسناده  أربعة تكلم عباس بن قول يذكر ولم السماء

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد ثنا خالد بن ھدبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2825
  2822 سبق ما انظر.  حسن إسناده  نحوه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن

 عن يرويه العطاردي رجاء أبو حدثني عثمان أبو الجعد ثنا زيد بن سعيد ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2826
 من يخرج الناس من أحد ليس فإنه فليصبر أمرا أميره من كره رجل أيما  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن يرويه عباس بن

  حسن ادإسن وھذا صحيح  جاھلية ميتة مات إال فمات شبرا السلطان

 يرويه عباس بن سمعت قال رجاء أبو ثنا عثمان أبو الجعد أنا سلمة بن حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2827
  مسلم شرط على صحيح إسناده  نحوه فذكر يكرھه شيئا أميره من رأى من  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن

 بن عن العطاردي رجاء أبو حدثني قال عثمان أبو الجعد أنا زيد بن سعيد ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2828
 فلم بحسنة ھم فمن والسيئات الحسنات كتب هللا ان  قال جل و عز ربه عن يرويه سلم و عليه هللا صلى النبي عن يرويه عباس
 يضاعف أن هللا شاء ما إلى أو كثيرة أضعاف إلى سبعمائة إلى عشرا هللا كتبھا عملھا وان كاملة حسنة عنده له هللا كتب يعملھا
  حسن إسناد وھذا صحيح  واحدة سيئة هللا كتبھا عملھا فإن كاملة حسنة عنده له هللا كتبھا يعملھا فلم بسيئة ھم ومن
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 عباس بن عن كريب عن طلحة آل مولى الرحمن عبد بن محمد عن شريك ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2829
 بشقاء يصنع ال هللا ان قال ماشية تحج ان نذرت أختي ان هللا رسول يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي إلى امرأة جاءت قال
  ثقات رجاله وباقي الحفظ سيء عبدهللا بن شريك ضعيف إسناد وھذا حسن  يمينھا عن ولتكفر راكبة لتخرج شيئا أختك

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن قتادة أنا قال ھمام ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2830
 رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  قوته الناس يرى أن أحب سعى وإنما سبعا وسعى سبعا بالبيت طاف

  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين

 نھى ويقول وحده البسر يكره كان  عباس بن عن عكرمة عن قتادة أنا ھمام ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2831
  البخاري شرط على صحيح إسناده  البسر تكون أن فارھب المزاء عن القيس عبد وفد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عباس بن عن أبيه عن جبير بن سعيد بن هللا عبد عن يوبأ ثنا أبي ثنا الصمد عبد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2832
 تصومونه الذي اليوم ھذا ما لھم فقال عاشوراء يوم يصومون اليھود فرأى المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم  قال
 و عليه هللا صلى هللا لرسو فقال السالم عليه موسى فصامه عدوھم من إسرائيل بني فيه هللا نجى يوم ھذا صالح يوم ھذا قالوا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بصومه وأمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصامه منكم بموسى أحق أنا سلم

 و عليه هللا صلى النبي سئل  قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب حدثني الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2833
 اال شيء عن يومئذ سئل فما قال حرج ال فقال يذبح أن قبل حلق أو يرمي أن قبل ذبح رجل هللا رسول يا قيل النحر يوم سلم
  البخاري شرط على صحيح إسناده  حرج ال حرج ال ويقول بھا يرمي كأنه بكفيه قبض

 دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عطاء ثنا ھمام ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2834
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فيه يصل ولم فدعا سارية كل إلى فقام سوار ست وفيھا الكعبة

 أخت أن عباس بن عن عكرمة عن قتادة ثنا ھمام ثنا قاال المعني وعفان الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2835
 ولتھد لتركب أختك نذر عن غني جل و عز هللا ان  فقال سلم و عليه هللا لىص النبي فسأل ماشية تحج أن نذرت عامر بن عقبة
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  بدنة

 رسول طاف  قال عباس بن عن عكرمة عن قتادة ثنا ھمام ثنا قاال وعفان الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2836
 يرى أن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أحب ولذا عفان وقال قوته المشركين ليرى طاف وإنما سعيا سلم و عليه هللا صلى هللا

  البخاري شرط على صحيح إسناده  قوته الناس

 سمعت فقال الوتر عن باسع بن سألت  قال مجلز أبي عن قتادة ثنا ھمام ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2837
 يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فقال عمر بن وسألت الليل آخر من ركعة يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الليل آخر من ركعة

 لي وصاحب أنا عباس بن أتيت  يقول أبي سمعت قال العنبري شھاب بن حبيب ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2838
 قلنا قال بقدره واد كل يسيل إنما وماء تمر على ناس إلى انطلقا فقال فأخبرناه أنتما من فقال عباس بن باب عند ھريرة أبا فلقينا
 خطب فقال مسل و عليه هللا صلى هللا رسول عن يحدث عباس بن فسمعنا لنا فاستأذن قال عباس بن على لنا استأذن خيرك كثر

 باد رجل ومثل الناس شرور ويجتنب هللا سبيل في فيجاھد فرسه بعنان أخذ رجل مثل الناس في ما فقال تبوك يوم هللا رسول
 وحمدت هللا فكبرت قالھا قال أقالھا قلت قال قالھا قال أقالھا قلت قال قالھا قال أقالھا قلت قال حقه ويؤدي ضيفه يقري غنمه في
  صحيح ادهإسن  وشكرت هللا
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 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن طاوس عن الزبير أبي عن مالك ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2839
 من بك وأعوذ جھنم عذاب من بك أعوذ{  اني اللھم قولوا يقول القرآن من السورة يعلمھم كما الدعاء ھذا يعلمھم كان سلم

  مسلم شرط على صحيح إسناده  الممات وفتنة المحيا فتنة من بك وأعوذ الدجال المسيح تنةف من بك وأعوذ القبر عذاب

 و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن الخرساني عطاء قال قال جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2840
 شياه سبع يبتاع ان سلم و عليه هللا صلى النبي فأمره فاشتريھا أجدھا وال لھا موسر وأنا بدنة على ان فقال رجل أتاه سلم

  ضعيف إسناده  فيذبحھن

 يوسف عن مغيث أبي بن هللا عبد بن الوليد عن األخنس بن هللا عبيد مالك أبو ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2841
 زاد زاد ما سحر من شعبة اقتبس النجوم من ماعل اقتبس من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن ماھك بن
  ماجة وابن داود أبو له روى فقد مغيث أبي بن عبدهللا بن الوليد غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  زاد زاد وما

 على قدمنا  قال عباس بن عن العرني الحسن عن كھيل بن سلمة ثنا الثوري حدثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2842
 ال بني أي ويقول بيده أفخاذنا يلطخ فجعل حمراتنا على المطلب عبد بني أغيلمة المزدلفة ليلة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 رجال ثقات رجاله صحيح  الشمس تطلع حتى الجمرة يرمي أحدا أخال ما عباس بن فقال الشمس تطلع حتى الجمرة ترموا

  عباس ابن من يسمع لم رنيالع الحسن أن إال الشيخين

 يقولون والناس عاصم روح قال كذا الطفيل أبي عن الغنوي عاصم عن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2843
 ذلك وان بعير على والمروة الصفا بين طاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  قومك يزعم عباس البن قلت قال عاصم أبو
 ال الناس كان بسنة ذلك وليس بعير على والمروة الصفا بين طاف قد قال وكذبوا صدقوا وما قلت وكذبوا واصدق فقال سنة

  حسن  أيديھم تناله وال مكانه وليروا ليستمعوا بعير على فطاف يدفعون وال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن يصدفون

 هللا صلى النبي أمر  قال عباس بن عن مقسم عن قتادة عن سعيد رناأخب قال يزيد حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2844
 رجال ثقات رجاله إسناد وھذا موقوفا صحيح  دينار بنصف أو بدينار يتصدق أن حائض وھى امرأته يأتي الذي سلم و عليه

  البخاري رجال فمن مقسم غير الشيخين

 عن عباس بن عن عكرمة عن عطاء بن عمر أخبرني جريج بن ناأ قال بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2845
  ضعيف إسناده  اإلسالم في صرورة ال  يقول كان أنه سلم و عليه هللا صلى النبي

 عمار عن حسن قال عمار أبي بن عمار أنا قال حماد ثنا قاال موسى بن وحسن كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2846
 عمار أبي بن عمار عن حماد ثنا عفان وثنا أبي قال عباس بن قال قال حسن فيه يشك ولم عباس بن نع وأظنه حماد قال

 حديثھما في وحسن كامل أبو وقال الحديث عفان فذكر  لخديجة قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن فيه ليس مرسل
 ليفعل هللا يكن لم قالت جنن بي يكون أن أخشى وأني صوتا وأسمع ضوءا أرى اني لخديجة قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن
 بعث فإن موسى ناموس مثل ناموس ھذا فإن صادقا يك ان فقال له ذلك فذكرت نوفل بن ورقة أتت ثم هللا عبد بن يا بك ذلك
 عائشة حديث بالبا وفي.  وإرساله وصله في اختلف أنه إال مسلم شرط على إسناده  به وأؤمن وأنصره فسأعززه حي وأنا
  252 ومسلم 3 البخاري عند

 و عليه هللا صلى النبي أقام  قال عباس بن عن عمار أبي بن عمار انا حماد ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2847
  اعشر بالمدينة وأقام إليه يوحي سنين وثماني الصوت ويسمع والنور الضوء يرى سنين سبع سنة عشرة خمس بمكة سلم

  1945 تقدم ما وانظر مسلم شرط على إسناده

 كنت  قال عباس بن عن عمار أبي بن عمار أنا حماد ثنا قاال المعنى وعفان كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2848
 تر ألم فقال عنده من فخرجنا العباس عن كالمعرض وھو عفان قال يناجيه رجل وعنده سلم و عليه هللا صلى النبي عند أبي مع
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 يا فقال إليه فرجع قال نعم قلت أحد عنده كان أو فقال عفان قال يناجيه رجل عنده كان انه فقلت عني كالمعرض عمك بن إلى
 جبريل ذاك قال نعم قال هللا عبد يا رأيته ھل قال تناجيه رجال عندك أن أخبرني هللا عبد فإن أحد عندك كان ھل هللا رسول
   2679 تقدم ما وانظر مسلم شرط على إسناده  عنك شغلني الذي وھو

  مسلم شرط على إسناده  يناجيك رجل عندك كان انه  عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2849

 و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عمار عن سلمة بن حماد ثنا قال خالد بن ھدبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2850
  2679 تقدم ما وانظر مسلم شرط على نادهإس  نحوه  سلم

 أن  حماد يحسب فيما عباس بن عن عمار أبي بن عمار عن سلمة بن حماد ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2851
 من وزمرا أباھا فدعت وشرابا طعاما فصنعت يزوجه أن يرغب أبوھا وكان خديجة ذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 وألبسته فخلعته إياه فزوجھا إياه فزوجني يخطبني هللا عبد بن محمد ان ألبيھا خديجة فقالت تملوا حتى وشربوا فطعموا يشقر
 محمد زوجتني قالت ھذا ما شأني ما فقال حلة وعليه مخلق ھو فإذا نظر سكره عنه سرى فلما باآلباء يفعلون كانوا وكذلك حلة
 انك الناس تخبر قريش عند نفسك تسفه أن تريد تستحي أما خديجة فقالت لعمري ال طالب بيأ يتيم أزوج أنا قال هللا عبد بن

 حماد عن الدالئل في البيھقي رواه فقد دلسه قد إنه ثم وصله في حماد شك ضعيف إسناده  رضي حتى به تزل فلم سكران كنت
  ضعيف وھو زيد بن علي إلى الحديث فعاد.  عمار أبي بن عمار عن زبد بن علي عن سلمة بن

 مات أسد بن خويلد أباھا أن العلم أھل عن المحفوظ عندنا والثبت ووھل غلط عندنا كله فھذا)  سعد بن طبقات(  الواقدي وقال
 )  سلم و عليه هللا صلى(  هللا رسول زوجھا أسد بن عمرو عمھا وأن الفجار قبل

 هللا رسول أن  يحسب فيما عباس بن عن عمار أبي بن عمار أنا قال حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2852
  كسابقه ضعيف إسناده  معناه فذكر خويلد بنت خديجة ذكر سلم و عليه هللا صلى

 النبي ان  عباس بن عن الخرساني عطاء قال قال جريج بن أخبرني قال بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2853
 أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأمره فاشتريھا أجدھا وال بھا موسر وأنا بدنة على ان فقال رجل أتاه مسل و عليه هللا صلى
  ضعيف إسناده  فيذبحھن شياه سبع يبتاع

 ذكر عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن شعبة أخبرني قال جرير بن وھب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2854
 فأما قطن بن العزي عبد به رجالكم أشبه أصلة رأسه كان ھجان أعور ھو قال الدجال ذكر انه  سلم و عليه هللا صلى النبي
  لغيره صحيح  بأعور ليس جل و عز ربكم فإن الھلك ھلك

  يقول طاوسا سمع انه الزبير أبو أخبرني جريج بن أنا قاال الرزاق وعبد بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2855
 هللا صلى نبيك سنة ھي عباس بن فقال بالرجل جفاء لنراه انا فقلنا قال السنة ھي فقال القدمين على اإلقعاء في عباس البن لناق

  مسلم رجال فمن الزبير أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه

 عباس بن سمع أنه يزيد أبي بن هللا عبيد أخبرني قال جريج بن أنا قال بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2856
 إسناده  رمضان شھر أو عاشوراء يوم اليوم ھذا اال غيره على فضله يبتغي كان يوما يتحرى كان هللا رسول علمت ما  يقول

  الشيخين شرط على صحيح

 يحبو عباس بن رأيت  قال طاوس عن الزبير أبي عن يعةلھ بن أنا إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2857
  صحيح  سلم و عليه هللا صلى نبيك سنة ھو قال الجفاء من انه الناس يزعم ھذا فقلت قدميه صدور على

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن خالد بن عكرمة أخبرني جريج بن ثنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2858
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حريرا المصمت الثوب عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  اإنم قال
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 عباس بن مولى وعكرمة جبير بن سعيد عن خصيف أخبرني قال جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2859
  صحيح  المصمت الثوب عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  إنما قال عباس بن عن

 عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر أنا قال الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2860
 سبعة إلى فانتھى ويزيدني استزيده أزل فلم فراجعته حرف على جبريل أقرأني  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حرام وال حالل في يختلف وليس الواحد األمر في األحرف ھذه اوإنم الزھري قال أحرف

 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2861
 رواية في لكن الصحيح رجال ثقات رجاله سند وھذا غيرهل صحيح  سحرا البيان من وان حكما الشعر من ان  سلم و عليه هللا

  اضطرابا عكرمة عن سماك

 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن معمر حدثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2862
 صحيح إسناده  ذكر فألولى الفرائض تركت فما وتعالى تبارك هللا كتاب على الفرائض أھل بين المال اقسموا  سلم و عليه هللا
  الشيخين شرط على

 كفن  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن ليلى أبي بن عن سفيان ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2863
  ضعيف إسناد وھذا حسن  أحمر وبرد أبيضين بردين في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 أحدكم يمنح ألن  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن معمر انا الرزاق عبد ثنا قال أبي حدثني هللا عبد احدثن - 2864
  المحاقلة األنصار بلسان وھو الحقل وھو عباس بن قال قال معلوم لشيء وكذا كذا عليھا يأخذ ان من له خير أرضه أخاه
  مرفوع مسلم وصحيح الرزاق عبد نفمص في و موقوف ھنا وھو الشيخين شرط على صحيح إسناده

 هللا صلى هللا رسول تمتع  قال عباس بن عن طاوس عن ليث عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2865
  ضعيف إسناده  معاوية عنھا نھى من وأول كذلك وعثمان وعمر بكر وأبو سلم و عليه

  ضعيف إسناده  بإسناده معناه  عامر بن سودأ ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2866

 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن جابر عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2867
  حسن  أذرع سبعة الميتاء والطريق جاره حائط في خشبه يجعل ان وللرجل ضرار وال ضرر ال  سلم و عليه

 يغدو ال ان استطعتم ان  يقول عباس بن سمع انه عطاء أنبأنا جريج بن انا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن - 2868
 الصريقة طرف من فآكل عباس بن من ذلك سمعت منذ أغدو ان قبل آكل ان أدع فلم قال فليفعل يطعم حتى الفطر يوم أحدكم
 حتى يخرجون ال كانوا قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن أظن سمعه قال ھذا يؤول فعالم قلت الماء أو اللبن أشرب أو األكلة
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  صالتنا عن نعجل لئال نطعم فيقولون الضحاء يمتد

 ىيعن فضيل عن المالئي إسرائيل أبو ھو أبي قال إسماعيل عن الثوري أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2869
 فإن الفريضة يعنى الحج إلى تعجلوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن عمرو بن

  حسن  له يعرض ما يدري ال أحدكم

 صلى النبي قال قال عباس بن عن الطفيل أبي عن خثيم بن عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2870
 دخلوا فلما جلدا فليروكم سيرونكم غدا قومكم إن  الحديبية بعد عمرته في مكة دخول أرادوا حين ألصحابه سلم و ليهع هللا

 األسود الركن إلى مشوا اليماني الركن إلى بلغوا إذا حتى معھم سلم و عليه هللا صلى والنبي رملوا ثم الركن استلموا المسجد
 رجال فمن خثيم ابن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على قوي إسناده  األربع مشى ثم مرات ثالث ذلك ففعل
  مسلم
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 عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا نعيم وأبو إسرائيل أنا قال الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2871
  الصحيح رجال رجاله إسناد وھذا لغيره صحيح  الخمس الركاز في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  قال

 في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى  حديثه في نعيم أبو وقال وقضى قال إسرائيل حدثنا أسود حدثناه أبي قال -  2872
  لغيره صحيح  الخمس الركاز

 قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا قاال الوليد بن وخلف الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2873
  صحيح  المرأة المرأة وال الرجل الرجل يباشر ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 كما موصوال صح.  صحيح  مرسال  عكرمة عن سماك عن حسن عن وحدثناه أسود يرفعه ولم أبي قال هللا عبد قال -  2874
  سلف

 هللا صلى للنبي قيل  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل أنا اقالرز عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2875
 النبي له فقال قال يصلح ال وثاقه في أسير وھو العباس فناداه قال شيء دونھا ليس العير عليك بدر من فرغ حين سلم و عليه
 فيھا عكرمة عن سماك رواية  وعدك ما أعطاك وقد الطائفتين إحدى وعدك جل و عز هللا ألن قال لم سلم و عليه هللا صلى

 ابن الحافظ إسناده جود و الذھبي ووافقه اإلسناد صحيح:  الحاكم وقال صحيح حسن:  الترمذي قال فقد ذلك ومع اضطراب
  2022 سبق و.  تفسيره في كثير

 النبي أتى  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن سماك عن إسرائيل أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2876
 فقال مرات أربع اعترف حتى مرتين فاعترف ردوه قال ثم به اذھبوا فقال مرتين عنده فاعترف بماعز سلم و عليه هللا صلى
  مسلم رجال فمن سماك غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  فارجموه به اذھبوا سلم و عليه هللا صلى النبي

 عھد على الطالق كان  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2877
 قد الناس ان عمر فقال واحدة الثالث طالق الخطاب بن عمر خالفة من وسنتين بكر وأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ثم...  وغيره مسلم عند وھو الشيخين رجال ثقات رجال  يھمعل فأمضاه عليھم أمضيناه فلو أتاه فيه لھم كان أمر في استعجلوا
  الحديث تعليل في وغيره رجب البن كالما األرناؤوط نقل

 إلى رجل جاء قال الدمشقي صدقة عن ھرم أبي عن فضالة بن الفرج ثنا قال النضر أبو ثنا أبي حدثنا هللا عبد حدثنا - 2878
 يصوم كان داود أخي صيام الصيام أفضل من ان  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان فقال الصيام عن يسأله عباس بن
 ومسلم 1979 واالبخاري 164/  2 أحمد عند عمرو بن هللا عبد حديث عنه يغني و جدا ضعيف إسناده  يوما ويفطر يوما

  1162 ومسلم 297/  5 أحمد عند قتادة أبي وحديث 1159

 صلى هللا رسول تمتع  قال عباس بن عن طاوس عن ليث عن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 2879
  ضعيف إسناده  معاوية عنھا نھى من وأول وعثمان وعمر بكر وأبو سلم و عليه هللا

 بن عن أخيه عن الجعد أبي بن سالم عن مرة بن عمرو عن مسعر ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2880
 حسن  نجسه أو رجسه أو خبثه يذھب دباغه فقال ميتة انه له فقيل سقاء من يتوضأ سلم و عليه هللا صلى النبي أراد  قال عباس
  الجعد أبي بن سالم أخي غير الشيخين رجال ثقات رجاله سند وھذا

 جبير بن سعيد أخبرني قال خثيم بن مانعث بن هللا عبد عن زھير ثنا آدم بن يحيى ثنا قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2881
 الدين في فقھه اللھم فقال منكبي على قال أو كتفي بين يده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وضع  يقول عباس بن سمع انه

  مسلم رجال فمن عثمان بن عبدهللا غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على قوي إسناده  التأويل وعلمه
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 عن مقسم عن الحكم عن ليلى أبي بن الرحمن عبد بن محمد عن زھير ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد ناحدث - 2882
 كل من وأخذ فنحرت ببقيتھا وأمر ستين منھا بيده نحر بدنة مائة الحج في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نحر  قال عباس بن
 البيت عن صدت فلما جھل أبي جمل فيھا سبعين الحديبية يوم ونحر مرقھا من وحسا منھا فأكل قدر في فجمعت بضعة بدنة
  ضعيف إسناده  أوالدھا إلى تحن كما حنت

 أبي بن هللا عبد عن الرحمن عبد بن محمد عن رزيق بن يعني عمار ثنا الجواب أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2883
  نحوه فذكر بدنة مائة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ساق  قال علي عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن مجاھد عن نجيح
  ضعيف إسناده

 هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن إسحاق بن محمد عن إدريس بن عن آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2884
  أفطر الظھران مر نزل فلما رمضان من نمضي لعشر الفتح عام خرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن

  2392 تقدم كما"  أفطر بالكديد كان إذا حتى"  والصواب"  الظھران مر"  دون صحيح

  عباس بن عن عكرمة عن األصبھاني بن عن شريك ثنا قاال النضر وأبو آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2885
 صحيح  ركعتين يصلي يقصر النضر أبو قال ركعتين يصلي عشرة سبع الفتح عام بمكة أقام سلم و عليه هللا صلى النبي أن

  ضعيف إسناد وھذا

 قال علي بن نصر وحدثني قال هللا عبد ثنا شريك ثنا الثقات عن الخراز عون بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2886
 وھذا صحيح  نحوه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس نب عن عكرمة عن األصبھاني بن عن شريك عن أبي أخبرني
  ضعيف إسناد

 بن عن كريب عن طلحة آل مولى الرحمن عبد بن محمد عن شريك ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2887
  شريك لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  يمينھا ولتكفر لتركب  قال أنه إليه يرفعه عباس

 بن عن دينار بن عمرو عن سعد بن قيس ثنا المكي سليمان بن سيف أنا الحباب بن زيد ثنا أبي حدثني هللا عبد دثناح - 2888
  مسلم شرط على صحيح إسناده  واليمين بالشاھد قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس

 بن على دخلت قال غطفان أبي عن شيبة بن قارظ نع ذئب أبي بن عن القاسم بن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2889
  ثالثا أو بالغتين ثنتين أو اثنتين اثنتين  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ثم استنشق ثم فمضمض يتوضأ فوجدته عباس
  قوي إسناده

 انه مھران بن ميمون حدثني ھيدالش بن حبيب حدثني قال األنصاري هللا عبد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2890
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول احتجم  يقول عباس بن سمع

  مسلم رجال فمن مھران بن ميمون غير الشيخين

 نبيكم على فرض  يقول عباس نب سمعت قال علوان أبي عن شريك ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2891
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  خمسا فجعلھا جل و عز ربه فسأل صالة خمسون سلم و عليه هللا صلى

 صلى نبيكم أمر  يقول عباس بن عن عصم بن هللا عبد عن شريك ثنا محمد بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2892
  لغيره صحيح  صلوات خمس فجعلھا ربه فسأل صالة بخمسين سلم و عليه هللا

 جل و عز هللا فرض  قال عباس بن عن عصم بن هللا عبد عن شريك ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2893
  لغيره صحيح  صلوات خمس فجعلھا جل و عز ربه فسأل صالة خمسين الصالة سلم و عليه هللا صلى نبيه على
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 كان  قال عباس بن عن طاوس عن الزبير أبو ثنا حميد بن الرحمن عبد ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2894
  مسلم شرط على صحيح إسناده  القرآن من السورة يعلمنا كما التشھد يعلمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 رسول قال قال عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن شريك ثنا قال آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2895
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  فيه إلى يوحي أن خشيت حتى بالسواك أمرت  سلم و عليه هللا صلى هللا

 عن عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا قاال الوليد بن وخلف آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2896
  ثقات رجاله سند وھذا لغيره صحيح  النبوة من جزأ سبعين من جزء الصالحة الرؤيا  قال سلم و عليه هللا صلى يالنب

 بن سعيد عن أو عباس بن عن ثابت أبي بن حبيب عن العالء بن كامل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2897
 وارفعني وارحمني لي اغفر رب الليل صالة في السجدتين بين قال سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن جبير

  حسن إسناده  سجد ثم واھدني وارزقني

 قال قال عباس بن عن طاوس عن مجاھد عن منصور عن مفضل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2898
 فھو ساعة لي وأحل قبلي ألحد القتل فيه يحل لم هللا حرمه حرام لدالب ھذا إن  مكة فتح يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 يا العباس فقال خاله يختلى وال عرفھا من إال لقطته تلتقط وال شوكه يعصد وال صيده ينفر ال القيامة يوم إلى هللا بحرمة حرام
 على صحيح إسناده  فانفروا استنفرتم وإذا ونية جھاد ولكن ھجرة وال األذخر اال فقال ولقيھم لبيوتھم فإنه األذخر إال هللا رسول
  مسلم شرط

 حدثه التجيبي سعد بن مالك أن الزيادي خير بن مالك أخبرني حيوة ثنا الرحمن عبد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2899
 الخمر لعن جل و عز هللا ان محمد يا فقال جبريل أتاني  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عباس بن سمع أنه

  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح  ومستقيھا وساقيھا ومبتاعھا وبائعھا إليه والمحمولة وحاملھا وشاربھا ومعتصرھا وعاصرھا

 هللا عبد عن الرحمن عبد أبو الحضرمي عقبة بن لھيعة بن هللا عبد ثنا الرحمن عبد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2900
 عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سأل  رجال ان يقول عباس بن سمعت قال وعلة بن الرحمن عبد عن السبائي بيرةھ بن
 اليمانيون فأما أربعة منھم وبالشام ستة منھم اليمن فسكن عشرة ولد رجل ھو بل فقال أرض أم امرأة أم أرجل ھو ما سبأ

  حسن إسناده  وغسان وعاملة وجذام فلخم الشامية وأما كلھا رباع وحمير وأنمار واألشعريون واألزد وكندة فمذحج

 هللا رسول كان  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن المسعودي ثنا الرحمن عبد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2901
 إسناده  يساره وعن يمينه عن بيديه وأومأ فنحاھما رأسه عند يديه بين قامتا حتى جاريتان فجاءت يصلي سلم و عليه هللا صلى
  حسن

 عن كريب عن طلحة آل مولى الرحمن عبد بن محمد ثنا المسعودي ثنا الرحمن عبد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2902
 اسمھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فحول برة سلم و عليه هللا صلى النبي زوج الحرث بنت جويرية اسم كان  عباس بن
  حسن إسناد وھذا صحيح  جويرية اھافسم

 صلى هللا رسول خط  قال عباس بن عن عكرمة عن علباء عن داود ثنا الرحمن عبد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2903
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أعلم ورسوله هللا قالوا ھذا ما أتدرون قال خطوط أربعة األرض في سلم و عليه هللا

 إسناده  فرعون امرأة مزاحم بنت وآسية عمران بنت ومريم محمد بنت وفاطمة خويلد بنت خديجة الجنة أھل نساء أفضل
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح

 عباس بن مولى شعبة عن هللا عبد بن بكير عن الحرث بن عمرو ثنا ليث أنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2904
 من معقودا الرأس مضفور يصلي وھو ربيعة أبي بن الحرث بن هللا بعبد مر عباس بن هللا عبد أن باسع بن مولى وكريب
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 من الحرث بن فرغ فلما جلس ثم حله من فرغ حتى الحرث بن هللا عبد له فأقر رأسه عقد يحل يبرح فلم عليه فوقف ورائه
 الذي مثل  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت إني قال آنفا برأسي صنعت ما برأسي صنعت عالم فقال أتاه الصالة
 - الحفظ سيئ عباس ابن مولى شعبة - ضعيف إسناديه وأحد صحيح  مكتوفا يصلي الذي كمثل ورائه من معقود ورأسه يصلي
  الشيخين شرط على صحيح واآلخر

 قال عباس بن عن عباس بن مولى كريب نع بكير عن لھيعة بن ثنا داود بن موسى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2905
 وھذا صحيح  مكتوف وھو يصلي الذي كمثل معقوص ورأسه يصلي الذي مثل  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  لھيعة ابن لضعف ضعيف إسناد

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عامر عن جابر عن شريك أنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2906
 ضعيف إسناد وھذا صحيح  إياه يعطه لم حراما كان ولو أجرته الحجام وأعطى الكتفين وبين األخدعين في ثالثا احتجم
  الجعفي جابر لضعف

 هللا نبي كان  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي عن شريك أنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2907
  صحيح  أحد هللا ھو وقل الكافرون أيھا يا وقل األعلى ربك اسم بسبح بثالث يوتر سلم و عليه هللا صلى

 النبي ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي عن شريك ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2908
  صحيح  اإلنسان على أتى وھل السجدة نزيلت ألم الجمعة يوم من الفجر صالة في يقرأ كان سلم و عليه هللا صلى

 هللا صلى النبي رأيت  قال عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن شريك أنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2909
  لغيره صحيح  أبطيه بياض يرى حتى خوي قد ساجدا سلم و عليه

 هللا رسول تدبرت  قال عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن لإسرائي ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2910
  لغيره صحيح  إبطيه بياض ورأيت مخويا ساجدا فرأيته سلم و عليه هللا صلى

 و عليه هللا صلى النبي إلى رفعه عباس بن عن عكرمة عن سماك عن شريك أنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2911
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  حدة أو شدة اال اإلسالم يزده لم الجاھلية في كان حلف كل  قال سلم

 هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن هللا عبد بن حسين عن شريك ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2912
 إسناد وھذا حسن  جميعا قالھما وربما بعده من قال أو منه دبر عن معتقة فھي سيدھا من ولدت امرأة أيما  قال سلم و عليه

  ضعيف

 النبي عن عباس بن عن عكرمة عن سماك عن هللا عبد بن حسين عن شريك ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2913
  ضعيف إسناده  ظھرك وولني استرني فقال ثوبا أعطاه ثم غسال له فوضع عليا أمر انه  سلم و عليه هللا صلى

 صلى النبي إلى رفعه عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن شريك ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا -  2914
 لغيره صحيح  فليفعل حائطه على يدعم ان جاره سأله ومن أذرع سبعة فاجعلوه الطريق في اختلفتم إذا  قال سلم و عليه هللا

  ضعيف إسناد وھذا

 بن عن عكرمة عن عمرو أبي بن عمرو عن الزناد أبي بن الرحمن عبد أنا اجحج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2915
 والديه لعن من هللا لعن هللا لغير ذبح من هللا لعن األرض تخوم غير من هللا لعن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان عباس
 لوط قوم عمل عمل من هللا لعن بھيمة على وقع من هللا لعن السبيل عن أعمى كمه من هللا لعن مواليه غير تولي من هللا لعن
 أصحاب له روى فقد الزناد أبي بن الرحمن عبد غير الصحيح رجال رجاله حسن إسناده  ثالثا لوط قوم عمل عمل من هللا لعن

  الحديث حسن وھو المقدمة في مسلم له وروى البخاري له وعلق السنن
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 عكرمة عن المطلب مولى عمرو أبي بن عمرو حدثنا قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2916
 هللا لغير ذبح من ملعون أمه سب من ملعون أباه سب من ملعون  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن

 لوط قوم عمل عمل نم ملعون بھيمة على وقع من ملعون الطريق عن أعمى كمه من ملعون األرض تخوم غير من ملعون
  حسن إسناده  اللوطية في ثالثا مرارا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قالھا

 ان عباس بن عن عكرمة عن عمرو أبي بن عمرو عن بالل بن سليمان ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2917
 عن أعمى كمه من هللا لعن مواليه غير تولى من هللا لعن رضاأل تخوم غير من هللا لعن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ثالثا قالھا لوط قوم عمل عمل من هللا لعن والديه عق من هللا لعن بھيمة على وقع من هللا لعن هللا لغير ذبح من هللا لعن الطريق
  جيد إسناده

 هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن ابرج عن إسرائيل ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2918
  ضعيف إسناده  تكتب ولم باألضحى وأمرت بھا تؤمروا ولم الضحى بركعتي أمرت  سلم و عليه هللا صلى

 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن جابر عن شريك ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2919
 متن فيه جمع وقد النسخ بعض في ھذا  تكتب ولم باألضحى وأمرت بھا تؤمروا ولم الضحى بركعتي أمرت  سلم و عليه هللا

  النساخ اضطراب من ولعله التالي الحديث وسند السابق الحديث

 هعلي هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن جابر عن شريك ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2920
  ضعيف إسناده  بھا تؤمروا ولم الضحى بركعتي وأمرت عليكم يكتب ولم النحر علي كتب  قال سلم و

 عقيل بن مولى يحيى أبي عن رزين أبي عن عاصم عن شيبان ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2921
 أم عنھا يسألوا فلم الناس أعلمھا أدري فما قط رجل عنھا يسألن ما القرآن من آية علمت لقد  قال عباس بن قال قال األنصاري

 قلت الغد راح فلما غدا راح إذا لھا إنا فقلت عنھا سألناه نكون ال ان تالومنا قام فلما يحدثنا طفق ثم عنھا فيسألوا لھا يفطنوا لم
 لھا يفطنوا لم أم عنھا يسألوا فلم اسالن أعلمھا تدري فال قط رجل عنھا يسألك لم القرآن من آية ان أمس ذكرت عباس بن يا

 ليس انه قريش معشر يا لقريش قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان نعم قال قبلھا قرأت الالتي وعن عنھا أخبرني فقلت
 ألست محمد يا فقالوا محمد في تقول وما مريم بن عيسى تعبد النصارى ان قريش علمت وقد خير فيه هللا دون من يعبد أحد
 ولما{  جل و عز هللا فأنزل قال تقولون لكما آلھتھم فإن صادقا كنت فلئن صالحا هللا عباد من وعبدا نبيا كان عيسى ان تزعم
 بن عيسى خروج ھو قال}  للساعة لعلم وإنه{  يضجون قال يصدون ما قلت قال}  يصدون منه قومك إذا مثال مريم بن ضرب
  حسن سنادهإ  القيامة يوم قبل السالم عليه مريم

  وغيره عباس ابن قراءة وھي -  بفتحتين -  للساعة لعلم وإنه:  ھنا القراءة:  تنبيه* * 

 صلى هللا رسول بينما  قال عباس بن هللا عبد ثنا شھر ثنا الحميد عبد ثنا قال النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2922
 هللا رسول له فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فكشر مظعون بن عثمان به مر إذ جالس بمكة بيته بفناء سلم و عليه هللا

 رسول شخص إذ يحدثه ھو فبينما مستقبله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجلس قال بلى قال تجلس اال سلم و عليه هللا صلى
 األرض في يمينه على وضعه حتى بصره يضع فأخذ السماء إلى ساعة فنظر السماء إلى ببصره سلم و عليه هللا صلى هللا

 له يقال ما يستفقه كأنه رأسه ينغض وأخذ بصره وضع حيث إلى عثمان جليسه عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فتحرف
 شخص كما السماء إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بصر شخص له يقال ما واستفقه حاجته قضى فلما ينظر مظعون وبن
 رأيتك ما وآتيك أجالسك كنت فيم محمد يا قال األولى بجلسته عثمان إلى فأقبل السماء في توارى حتى بصره تبعهفا مرة أول
 فتحرفت يمينك على وضعته حيث وضعته ثم السماء إلى ببصرك تشخص رأيتك قال فعلت رأيتني وما قال الغداة كفعلك تفعل
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال نعم عثمان قال لذاك وفطنت قال لك اليق شيئا تستفقه كأنك رأسك تنغض فأخذت وتركتني إليه
 ذي وإيتاء واإلحسان بالعدل يأمر هللا إن{  قال لك قال فما قال نعم قال هللا رسول قال جالس وأنت آنفا هللا رسول أتاني سلم
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 وأحببت قلبي في اإليمان استقر حين فذلك عثمان قال}  تذكرون لعلكم يعظكم والبغي والمنكر الفحشاء عن وينھى القربى
  ضعيف إسناده  محمدا

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال عباس بن قال شھر ثنا الحميد عبد حدثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2923
 تؤخذ وال شوكھا يعضد وال اخالھ يختلى وال محدث فيھا يؤوى ال ان بحرمك أحرمھا اني اللھم المدينة وحرمي حرم نبي لكل

  ضعيف إسناد وھذا"  حرم نبي لكل"  قوله دون لغيره حسن  لمنشد اال لقطتھا

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال عباس بن قال قال شھر ثنا الحميد عبد ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2924
 يوم إلى أجمعين والناس والمالئكة هللا لعنة عليه فإن أعتقوه الذين مواليه غير تولي أو والديه غير إلى ادعى رجل أيما  سلم

  ضعيف إسناد وھذا صحيح  عدل وال صرف منه يقبل ال القيامة

 عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عباس بن عن شھر حدثني الحميد عبد ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2925
 أزواج من بھن تبدل أن وال بعد من النساء لك يحل ال{  قال المھاجرات المؤمنات من كان ما اال النساء أصناف عن سلم و

 وحرم}  للنبي نفسھا وھبت إن مؤمنة وامرأة{  المؤمنات فتياتكم جل و عز هللا وأحل}  يمينك ملكت ما إال حسنھن أعجبك ولو
 إنا النبي أيھا يا{  وقال}  الخاسرين من اآلخرة في وھو عمله حبط فقد مانباإلي يكفر ومن{  قال اإلسالم دين غير دين ذات كل

 من ذلك سوى وحرم}  المؤمنين دون من لك خالصة{  قوله إلى}  يمينك ملكت وما أجورھن آتيت الالتي أزواجك لك أحللنا
  ضعيف إسناده  النساء أصناف

 هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن هللا عبد حدثني شھر ثنا الحميد دعب ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2926
 رسول لھا فقال مات لھا بعل من ستة أو صبية خمسة لھا كان مصبية وكانت سودة لھا يقال قومه من امرأة خطب سلم و عليه
 أن أكرمك ولكني الي البرية أحب نتكو ال أن منك يمنعني ما هللا نبي يا وهللا قالت مني يمنعك ما سلم و عليه هللا صلى هللا

 هللا صلى هللا رسول لھا قال وهللا ال قالت ذلك غير شيء مني منعك فھل قال وعشية بكرة رأسك عند الصبية ھؤالء يضغوا
 بذات بعل على وأرعاه صغر في ولد علي أحناه قريش نساء صالح اإلبل أعجاز ركبن نساء خير ان هللا يرحمك سلم و عليه
 في حسن حديثه فيه ضعف على شھر و)  سلم و عليه هللا صلى(  النبي خطبھا التي المرأة اسم ذكر دون لغيره حسن  يد

  حسن حديث:  التعليق تغليق في قال و الفتح في الحافظ إسناده وحسن.  الشواھد

 وأشار القرشية سودة باسم اإلصابة في الحافظ ترجمھا وقد نسبھا يعرف لم المؤمنين أم زمعة بنت سودة غير ھذه وسودة* * 
  الحديث ھذا إلى

 هللا صلى هللا رسول يدي بين فجلس السالم عليه جبريل فاتاه له مجلسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جلس وقال -  2926
 هللا ولرس قال اإلسالم ما حدثني هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ركبتي على كفيه واضعا سلم و عليه
 فإذا قال ورسوله عبده محمدا وأن له شريك ال وحده هللا اال إله ال أن وتشھد  وجھك تسلم أن اإلسالم سلم و عليه هللا صلى
 اآلخر واليوم با تؤمن أن اإليمان قال اإليمان ما فحدثني هللا رسول يا قال أسلمت فقد ذلك فعلت إذا قال مسلم فأنا ذلك فعلت

 كله بالقدر وتؤمن والميزان والحساب والنار بالجنة وتؤمن الموت بعد وبالحياة بالموت وتؤمن والنبيين الكتابو والمالئكة
 صلى هللا رسول قال اإلحسان ما حدثني هللا رسول يا قال آمنت فقد ذلك فعلت إذا قال آمنت فقد ذلك فعلت فإذا قال وشره خيره
 هللا رسول قال الساعة متى فحدثني هللا رسول يا قال يراك فإنه تره لم إن فإنك تراه ككأن  تعمل أن اإلحسان سلم و عليه هللا

 في ما ويعلم الغيث وينزل الساعة علم عنده هللا إن{  ھو إال يعلمھن ال الغيب من خمس في هللا سبحان سلم و عليه هللا صلى
 لھا بمعالم حدثتك شئت ان ولكن}  خبير عليم هللا إن تموت أرض بأي نفس تدري وما غدا تكسب ماذا نفس تدري وما األرحام
 ورأيت ربھا أو ربتھا ولدت األمة رأيت إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فحدثني هللا رسول يا أجل قال ذلك دون

 رسول يا قال راطھاوأش الساعة معالم من فذلك الناس رؤوس كانوا العالة الجياع الحفاة ورأيت بالبنيان تطاولوا الشاء أصحاب
)  األستار كشف - 24(  البزار وأخرجه كسابقه وإسناده حسن حديث  العرب قال العالة الجياع والحفاة الشاء أصحاب ومن هللا
 - ظبيان أبي عن - النجود أبي ابن وھو -  عاصم عن المنذر أبو سالم حدثنا إسحاق بن جابر حدثنا اآلدمي المعلى بن أحمد عن
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 وصوم الزكاة وإيتاء الصالة وإقام: "  اإلسالم عن جوابه في وزاد حسن سند وھذا.  عباس ابن عن - جندب بن حصين وھو
 "  البيت وحج رمضان

  قال عباس بن عن عكرمة عن الملك عبد عن ليث عن شيبان يعني معاوية أبو ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2927
  سليم أبي بن ليث لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  حسن اسم كل ويعجبه يتطير وال يتفاءل هللا رسول كان

 أمة خير كنتم{  قوله في  عباس بن عن جبير بن سعيد عن سماك عن إسرائيل ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2928
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن دهإسنا  المدينة إلى سلم و عليه هللا صلى محمد مع ھاجروا الذين قال}  للناس أخرجت
  مسلم رجال فمن الحرب بن سماك

 أبي بن الرحمن عبد بن إسماعيل عن خالد بن سعيد عن ذئب أبي بن عن النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2929
 أال فقال جلوس وھم ھمعلي خرج أو جاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  قال عباس بن عن يسار بن عطاء عن ذؤيب
 أال قال ثم يقتل أو يموت حتى هللا سبيل في فرس برأس ممسك رجل قال هللا رسول يا بلى قلنا قال منزال الناس بخير أحدثكم
 أال قال ثم الناس شرور ويعتزل الزكاة ويؤتي الصالة يقيم شعب في معتزل امرؤ قال هللا رسول يا بلى قلنا يليه بالذي أخبركم
  صحيح إسناده  به يعطي وال با يسأل الذي قال هللا رسول يا بلى قلنا قال منزال الناس بشر أخبركم

 عطاء عن ذؤيب أبي بن الرحمن عبد بن إسماعيل عن سعيد عن ذئب أبي بن أنا حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2930
  فذكره منزلة الناس بخير أحدثكم أال فقال جلوس وھم عليھم خرج  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن يسار بن

  صحيح إسناده

 هللا رسول كان  قال عباس بن عن عباس بن القاسم عن ذئب أبي بن عن النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2931
  النقطاعه فضعي إسناد وھذا حسن  الجيش يصيب ما الغنائم من والمملوك المرأة يعطي سلم و عليه هللا صلى

 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن رجل عن ذئب أبي بن أنا قال حسين حدثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2932
  عباس ابن عن الراوي الرجل لجھالة ضعيف إسناد وھذا حسن  الغنائم من والمرأة العبد يعطي كان

 إسناد وھذا حسن  الجيش يصيب ما دون  وقال عباس بن سمع عمن الق يزيد حدثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2933
  ضعيف

 عباس بن على دخل مخرمة بن المسور أن  شعبة عن ذئب أبي بن عن النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2934
 وما به علمت ما وهللا قال اإلستبرق ھذا قال ھو وما قال الثوب ھذا ما عباس أبا يا فقلت استبرق برد وعليه وجع من يعوده
 في التصاوير ھذه فما قال كذلك هللا بحمد ولسنا والتكبر للتجبر اال عنه نھى حين ھذا عن نھى سلم و عليه هللا صلى النبي أظن

 أبا اي قالوا التماثيل ھذه رؤوس واقطعوا عني الثوب ھذا انزعوا قال المسور خرج فلما بالنار أحرقناھا قد ترى أال قال الكانون
  ضعيف إسناده  رءوسھا بقطع فأمر ال قال الرأس مع لھا انفق كان السوق إلى بھا ذھبت لو عباس

 سجد إذا موالك ان فقال عباس بن إلى رجل وجاء قال شعبة عن ذئب أبي بن عن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2935
 الكلب ربضة ھكذا قال التواضع قال تصنع ما على ملكيح ما  عباس بن له فقال باألرض وصدره وذراعيه جبھته وضع
  لغيره صحيح منه والمرفوع ضعيف إسناده  إبطيه بياض رئي سجد إذا سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت

  ضعيف إسناده  مثله فذكر  ذئب أبي بن أنا حسين وحدثناه أبي قال - 2936

 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن شعبة عن ذئب أبي بن عن ھاشم ثنا قال أبي حدثني قال هللا عبد حدثنا -  2937
 طرق من عباس ابن عن صح لما مخالف وھو ضعيف إسناده  الفجر مع الجمرة ليرموا النحر يوم منى إلى أھله مع يبعثه كان
  الشمس تطلع حتى الجمرة يرموا ال أن أمرھم)  سلم و عليه هللا صلى(  هللا رسول أن سلفت
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 و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن شعبة عن ذئب أبي بن ثنا قال حسين حدثناه قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2938
  ضعيف إسناده  الفجر مع الجمرة فرموا النحر يوم منى إلى أھله مع به بعث سلم

 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن حسين عن شريك ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2939
  ضعيف إسناد وھذا حسن  دبر عن معتقة فھي له فولدت أمته وطىء من  سلم و عليه

 هللا صلى النبي كان  قال عباس بن عن عكرمة عن حسين عن شريك ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2940
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  وبردھا األرض حر بفضوله يتقي به متوشحا ثوب في يصلي سلم و عليه

 هللا رسول كان  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن زائدة عن علي بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2941
  ماء مسي ولم يتوضأ ولم فيصلي الصالة إلى يخرج ثم منھا فيأكل القدر من بالكتف الجارية تأتيه سلم و عليه هللا صلى
  صحيح

 هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن زائدة عن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2942
  لغيره صحيح  الخمرة على يصلي سلم و عليه

 حين لحروريا نجدة ان  ھرمز بن يزيد عن الزھري عن يونس حدثني عمر بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2943
 عليه هللا صلى هللا رسول لقربى لنا ھو قال تراه لمن القربى ذي سھم عن يسأله عباس بن إلى أرسل الزبير بن فتنة من خرج
 ان وأبينا عليه فرددناه حقنا دون رأيناه شيئا منه علينا عرض عمر كان وقد لھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قسمه سلم و

 إسناده  ذلك على يزيدھم ان وأبى فقيرھم يعطي وان غارمھم عن يقضي وان ناكحھم يعين ان عليھم ضعر الذي وكان نقبله
  مسلم رجال فمن ھرمز بن يزيد غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح

 النبي ان  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن يونس ثنا عمر بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2944
 أھل موافقة يحب سلم و عليه هللا صلى النبي وكان رؤوسھم يفرقون المشركون وكان شعره يسدل كان سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  رأسه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ففرق عليه ينزل لم فيما الكتاب

 صلى هللا رسول ان عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن علي عن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2945
  ضعيف إسناده  زكريا بن يحيى ليس بخطيئة ھم أو أخطأ وقد اال الناس من أحد ما  قال سلم و عليه هللا

 علي بن وداود عباس بن هللا يدعب بن هللا عبد بن حسين أخبرني قال جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2946
 ھو أم النبيذ بھذا تبتغون أسنة فقال حوله والناس عباس بن نادى رجال أن  صاحبه على أحدھما يزيد عباس بن هللا عبد بن

 قد شراب النبيذ ھذا ان فقال اسقونا فقال عباسا سلم و عليه هللا صلى النبي جاء عباس بن فقال والعسل اللبن من عليكم أھون
 من أصحابه ومعه سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى الناس منه تسقون مما اسقونا قال عسال أو لبنا نسقيك أفال ومرث غثم

 أحسنتم فقال رأسه فرفع يروي ان قبل عجل سلم و عليه هللا صلى النبي شرب فلما النبيذ فيھما بسقاءين واألنصار المھاجرين
  صحيح  وعسال لبنا شعابھا تسيل ان من الي أحب بذلك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرضا عباس بن قال فاصنعوا ھكذا

 عن جبير بن سعيد عن هللا عبد بن هللا عبد عن األعمش عن بكر أبو ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2947
  صحيح إسناده  منكم يسمع ممن سمعوي منكم ويسمع تسمعون  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن

 عباس بن هللا عبد أن  أخبره عطاء أن عمر بن زكريا أخبرني قال جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2948
 فشرب حالب إليه قرب سلم و عليه هللا صلى النبي فإن تصم ال هللا عبد فقال صائم اني فقال طعام إلى عرفة يوم الفضل دعا
  صحيح  بكم يستنون الناس وان اليوم ھذا نهم
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 ما وهللا  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن عوانة أبو ثنا حماد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2949
 يفطر ال وهللا ال القائل يقول حتى صام صام إذا وكان رمضان غير قط كامال شھرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صام

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يصوم ال وهللا القائل يقول حتى أفطر إذا ويفطر

 بن سعيد عن حبيب عن ذكوان بن يعني الحسين عن أبيه عن الصمد عبد عن أبي كتاب في وكان قال هللا عبد حدثنا - 2950
 غير كثير كالم الحديث وفي واحدة نعل أو حدوا خف في يمشي ان نھى سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن جبير
 بن زيد عن يحدث الذي خالد بن عمرو عن روي انه أجل من حديثه ترك انه فظننت كتابه في عليه ضرب به يحدثنا فلم ھذا
  12359 الكبير في بتمامه الطبراني وأخرجه جدا ضعيف إسناده  شيئا يساوي ال خالد بن وعمرو علي

 عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن ھشام ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2951
 فظننته كتابه في عليه ضرب به يحدثنا فلم ھذا غير كثير كالم الحديث وفي واحدة ونعل واحد خف في يمشي ان نھى سلم و
 ھذا  شيئا يساوي ال خالد بن وعمرو علي بن زيد عن يحدث الذي خالد بن عمرو عن روي انه أجل من حديثه ترك انه

  الخطية األصول في السھو ھذا يرد ولم.  التالي الحديث وسند السابق الحديث متن فھو النساخ من سھو الحديث

 يهعل هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن ھشام ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2952
 رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  السقاء في من الشرب وعن الجاللة لبن وعن المجثمة عن نھى سلم و

  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين

 عن جعفر عن حازم أبو ثنا دينار بن هللا عبد بن يعني الرحمن عبد ثنا الصمد عبد ثنا قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2953
  حسن إسناد وھذا صحيح  بالتلبية أعلن ان فأمرني أتاني جبريل ان  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن

 عباس بن مولى عكرمة وعن جبير بن سعيد عن خصيف أخبرني جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2954
 ليس حرير سداه الذي الثوب فأما المصمت الحرير الثوب عن سلم و عليه هللا صلى النبي نھى  إنما قال انه عباس بن عن

  صحيح  الفضة إناء في يشرب ان سلم و عليه هللا صلى النبي نھى وإنما بأسا به نرى فال مصمت بحرير

 ان عباس بن عن فقال جبير بن سعيد عند كنت قال حصينا سمعت قال شعبة ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2955
 وال يسترقون ال الذين ھم قال ھم من فقلت حساب بغير ألفا سبعون أمتي من الجنة يدخل  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يتوكلون ربھم وعلى يعتافون وال يتطيرون

 عباس بن سمع انه أخبره التوأمة مولى صالحا ان ادزي أخبرني قال جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2956
 وھذا صحيح  قطعھا من ويقطع وصلھا من يصل الرحمن بحجزة آخذة شجنة الرحم ان  سلم و عليه هللا صلى النبي عن يحدث
  حسن إسناد

 النبي اعتمر  قال اسعب بن عن عكرمة عن عمرو عن العطار يعني داود ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2957
 صحيح إسناده  حجته مع التي والرابعة الجعرانة من والثالثة القضاء وعمرة الحديبية عمرة عمر أربع سلم و عليه هللا صلى
  البخاري شرط على

 لقا عباس بن عن جبير بن سعيد حدثني أشعث عن شيبان ثنا قاال وحسين النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2958
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مسبل إلى ينظر ال هللا ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 عباس بن عن األعرج يحيى أبي عن السائب بن عطاء عن شريك ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2959
 فليعطه مره فقال جبريل فنزل حق عليه له ما ھو اال إله ال الذي با فحلف أحدھما على اليمين فدارت رجالن اختصم  قال
  ضعيف إسناده  ھو اال إله ال انه شھادته أو ھو اال إله ال انه با معرفته يمينه وكفارة كاذب وھو قبله الحق فإن حقه



 
 

339 
 

 هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن أحمر بن علباء ثنا قال داود حدثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2960
 بنت مريم أربع الجنة نساء أفضل قال ال قالوا الخطوط ھذه خططت لم أتدرون قال ثم خطوط أربعة خط سلم و عليه هللا صلى
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  مزاحم ابنة وآسية محمد ابنة وفاطمة خويلد بنت وخديجة عمران

 عن الرحمن عبد بن إسماعيل عن خالد بن سعيد عن ذئب أبي بن أنا قال عمر بن عثمان ثنا أبي يحدثن هللا عبد حدثنا - 2961
 أخبركم أال فقال لھم مجلس في جلوس وھم عليھم خرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن يسار بن عطاء
 قلنا قال يليه بالذي أفأخبركم يقتل أو يموت حتى هللا سبيل في فرسه برأس أخذ رجل قال هللا رسول يا بلى قالوا الناس بخير
 الذي قال نعم قالوا منزال الناس بشر أفأخبركم الناس شرور ويعتزل الزكاة ويؤتي الصالة يقيم شعب في معتزل رجل قال نعم
  صحيح إسناده  به يعطي وال با يسأل

  قال عباس بن عن جبير بن سعيد سمعت قال إياس بن جعفر رنيأخب قال شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2962
 األضب وترك األقط ومن السمن من فأكل وأضبا وأقطا سمنا سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول عباس بن خالة حفيد أم أھدت
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مائدة على يؤكل لم حراما كان ولو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مائدة على وأكل قال تقذرا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 بن عن جبير بن سعيد عن الشيباني سليمان عن مغول بن مالك أنا عمر بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2963
  به رمى ثم نظرة واليكم نظرة إليه اليوم منذ عنكم ھذا شغلني قال ثم فلبسه خاتما اتخذ سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 و عليه هللا صلى النبي أن عباس بن عن الوليد أبي بركة عن خالد ثنا الحسن بن محبوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2964
  صحيح  ثمنه عليھم حرم شيئا قوم على حرم إذا هللا وان أثمانھا فأكلوا فباعوھا الشحوم عليھم حرم اليھود هللا لعن  قال سلم

 رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن دينار بن عمرو حدثنا زكريا ثنا عبادة بن روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2965
 صلى النبي إلى به فانطلق فج في يميل فلقي فسكر رجل شرب عباس بن قال حدا الخمر في يقت لم سلم و عليه هللا صلى هللا
 سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكروا ورائه من فالتزمه عباس على فدخل انفلت عباس بدار حاذي فلما قال سلم و عليه هللا

 شارب حد أن فيھا التي الصحيحة لألحاديث مخالفة متنه وفي ضعيف إسناده  بشيء فيه يأمرھم لم ثم فعلھا قد وقال فضحك
 أحمد عند كما ثمانين جلد عمر عھد كان فلما بكر أبي عھد في وكذا أربعين)  سلم و عليه هللا صلى(  النبي عھد في كان الخمر
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 هللا صلى للنبي قيل  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2966
 ليضيع هللا كان وما{  وتعالى تبارك هللا فأنزل المقدس بيت إلى يصلون وھم ماتوا للذين فما القبلة حولت حين سلم و عليه

  الصحيح رجال ثقات رجاله سند وھذا لغيره صحيح  إيمانكم

 بن عن منبه بن وھب أبيه عن منبه بن إدريس عن عياش بن بكر أبو ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2967
 من سواد عليه فطلع قال ربه فدعا قال ربك ادع فقال صورته في يراه أن جبريل سلم و عليه هللا صلى النبي سأل  قال عباس
  شدقيه عن البزاق ومسح فنعشه فاتاه صعق سلم و عليه هللا صلى النبي رآه فلما قال وينتشر يرتفع فجعل قال المشرق قبل

  ضعيف إسناده

 أتي عنه هللا رضي عليا أن  أنس عن قتادة عن هللا عبد أبي بن ھشام ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2968
 إسناده  فاقتلوه دينه بدل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال إنما عباس بن فقال فأحرقھم وثنا يعبدون الزط من بأناس
  الشيخين شرط على صحيح
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 عمرو عن المكي سعد بن قيس عن المكي سليمان بن سيف أخبرني الحباب بن زيد حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2969
 اليمين عن أنس بن مالك سألت الحباب بن زيد قال وشاھد بيمين قضي سلم و عليه هللا صلى النبي إن  عباس بن عن دينار بن

  مسلم شرط على صحيح إسناده  وأشباھه والبيع الشراء في ھذا إنما ال فقال والعتاق الطالق في يجوز ھل والشاھد

 عن دينار بن عمرو عن سعد بن قيس عن سليمان بن سيف عن الحرث بن هللا عبد حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2970
 شرط على صحيح إسناده  األموال في ذاك إنما عمرو قال الشاھد مع باليمين قضى سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن

  مسلم

  الكبرى في النسائي إسناده جود وقد

 عباس بن عن عكرمة عن سماك عن شريك ثنا الزبير بن هللا عبد بن محمد الزبيري حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2971
  ضعيف سند وھذا صحيح  لكان عام كل قلت ولو حجة مسلم كل على  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن

 ابتاع  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن شريك ثنا قاال نيالمع وأسود الزبيري ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2972
  ثمنه عندي ليس بيعا ابتاع ال قال ثم المطلب عبد أرامل بين فقسمھا أواقي فربح أقبلت عير من سلم و عليه هللا صلى النبي
  ضعيف إسناده

  ضعيف إسناده  فأسنده  أيضا وكيع وحدثناه أبي قال هللا عبد قال - 2973

  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا قاال عامر بن وأسود الزبيري ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2974
 يا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى األول زوجھا فجاء فتزوجت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على امرأة أسلمت
  األول زوجھا على وردھا اآلخر زوجھا من سلم و عليه هللا صلى النبي افنزعھ إسالمي وعلمت أسلمت قد اني هللا رسول
 ھذه بين بالمقارنة ظاھر ھو كما الحديث ھذا في اضطرب وقد اضطراب عكرمة عن روايته في سماك.  ضعيف إسناده
  2059 سلفت التي وبين الرواية

 عن جبير بن سعيد عن عمرو بن فضيل عن إسرائيل أبو ثنا هللا عبد بن محمد أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2975
 فإنه فليتعجل الحج أراد من  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال صاحبه عن أحدھما عن أو عباس بن الفضل عن أو عباس بن
  إسرائيل أبي لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  الحاجة وتكون المريض ويمرض الضالة تضل قد

 قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن األعلى عبد عن عوانة أبو ثنا الوليد أبو حدثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا -  2976
 كذب ومن النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب من فإنه علمتم ما إال عني الحديث اتقوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناده  النار من مقعده فليتبوأ علم بغير القرآن في

 رسول مسح قد  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن عطاء عن عوانة أبو ثنا الوليد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2977
 أو المائدة نزول قبل مسح سلم و عليه هللا صلى النبي أن يزعمون الذين ھؤالء فاسألوا الخفين على سلم و عليه هللا صلى هللا
 وصح ضعيف إسناده  عليھما أمسح أن من إلي أحب بالفالة عابر ظھر على أمسح وألن المائدة بعد مسح ما وهللا المائدة بعد
 ابن أخرج فقد مسح أنه عباس ابن عن وصح ومسلم البخاري في كما المائدة بعد مسح أنه)  سلم و عليه هللا صلى(  النبي عن
 بن هللا عبد عن أيضا وأخرج.  مسح أنه:  عباس ابن عن رباح يأب بن عطاء عن الشيخين شرط على صحيح بسند شيبة أبي

:  عطاء فقال الخفين الكتاب سبق:  عباس ابن قال يقول عكرمة إن)  رباح أبي ابن يعني(  لعطاء قلت قال فطر عن إدريس
 ابن سألت قال سلمة بن موسى عن والبيھقي ھو وأخرج.  صحيح إسناد وھذا عليھما يمسح عباس ابن رأيت أنا عكرمة كذب
  صحيح إسناد ھذا:  وقال للبيھقي واللفظ.  وليلة يوم وللمقيم ولياليھن أيام ثالثة للمسافر فقال الخفين على المسح عن عباس
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 يا  الزبير بن لعروة عباس بن قال قال مليكة أبي بن عن ورد بن الجبار عبد عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2978
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله قوي إسناده  فأحل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أبوك جاء قد أليس أمك سل عرية

  ورد بن عبدالجبار

 للشياطين كانت  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن سماك عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2979
 إلى نزلوا الوحي سمعوا فإذا قال ترمي ال الشياطين وكانت تجري ال النجوم وكانت الوحي يستمعون فكانوا السماء في مقاعد

 حتى يخطه فلم شھاب جاءه مقعده قعد إذا الشيطان جعل سلم و عليه هللا صلى النبي بعث فلما تسعا الكلمة في فزادوا األرض
 قائم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإذا قال هجنود فبث قال حدث حدث من اال ھذا ما فقال إبليس إلى ذلك فشكوا قال يحرقه
  حسن إسناده  حدث الذي ھو فقال قال فأخبروه إبليس إلى فرجعوا قال نخلة جبلي بين يصلي

 بن عن وعلة بن عن أسلم بن زيد ثنا إسحاق بن الرحمن عبد ثنا إبراھيم بن ربعي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2980
 حتى بعير على يقتادھا بھا فأقبل خمر راوية سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول فأھدى حالل الخمرو خرج رجال أن  عباس
 وتعالى تبارك هللا ان علمت ھل قال لك أھديتھا خمر راوية قال معك ھذا ما فقال جالسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجد

 ببيعھا أمرته قال له قلت ماذا فقال وبينه بينه فيما بشيء وكلمه البعير قائد إلى الرجل فالتفت حرمھا هللا فإن قال ال قال حرمھا
 فيھا ما البطحاء في إليھا فنظرت التراب في فخرجت ففتحت المزادة بعزالي فأمر قال بيعھا حرم شربھا حرم الذي ان قال
  صحيح إسناده  شيء

 صلى هللا رسول احتجم  قال عباس بن عن عامر عن برجا عن إسرائيل ثنا ھاشم حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2981
 لبني عبد يحجمه وكان الكتفين وبين األخدعين في يحتجم وكان يعطه لم حراما كان ولو أجره الحجام وأعطى سلم و عليه هللا

 ضعيف إسناد وھذا صحيح  مدا فجعل أھله إلى سلم و عليه هللا صلى النبي له فشفع ونصف مد يوم كل منه يؤخذ وكان بياضة
  الجعفي جابر لضعف

 رسول تزوج  قال عباس بن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2982
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا

  ضعيف إسناد وھذا صحيح  مثله  عباس بن عن عطاء عن عطاء نب عن شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2983

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن مجاھد عن الحكم عن شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2984
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالدبور عاد وأھلكت بالصبا نصرت  سلم

 أمر قال عباس بن عن يحدث طاوسا سمعت قال دينار بن عمرو عن شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2985
  ثوبا وال شعرا أكف ال وأن بالسجود أمرت  قال أخرى مرة وحدثنيه شعبة قال سبعة على يسجد أن سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 هللا رسول لعن  قال عباس بن عن صالح أبي عن جحادة بن محمد عن شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2986
 ضعيف إسناد وھذا السرج ذكر دون لغيره حسن  والسرج المساجد عليھا والمتخذين القبور زائرات سلم و عليه هللا صلى

  صالح أبي لضعف

 و عليه هللا صلى النبي كان  يقول عباس بن سمعت الق جمرة أبي عن شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني  عبد حدثنا - 2987
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الليل من ركعة عشرة ثالث يصلي سلم

 أصحاب من نفر مر  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2988
 إليه فعمدوا منكم تعوذا اال عليكم سلم ما فقالوا عليھم فسلم له غنم معه سليم بني من رجل على سلم و عليه هللا صلى النبي
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 لست السالم إليكم ألقى لمن تقولوا وال{  وتعالى تبارك هللا فأنزل سلم و عليه هللا صلى النبي بھا فأتوا غنمه وأخذوا فقتلوه
  لغيره حسن  اآلية آخر إلى}  الدنيا الحياة عرض تبتغون مؤمنا

 كنتم{  قوله في  عباس بن عن جبير بن سعيد عن سماك عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2989
 ثقات رجاله حسن إسناده  المدينة إلى معه ھاجروا الذين سلم و عليه هللا صلى محمد أصحاب قال}  للناس أخرجت أمة خير
  مسلم رجال فمن سماك غير الشيخين رجال

 مر  قال عباس بن عن الضحى أبي عن عطاء عن كدينة أبو ثنا األشقر حسن بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2990
 ذه على السماء وتعالى تبارك هللا يجعل يوم القاسم أبا يا تقول كيف فقال جالس وھو سلم و عليه هللا صلى هللا برسول يھودي
 هللا فأنزل قال بأصبعه يشير ذلك كل ذه على الخالئق وسائر ذه على والجبال ذه على لماءوا ذه على واألرض بالسبابة وأشار
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  اآلية}  قدره حق هللا قدروا وما{  وتعالى تبارك

 أصبح  لقا عباس بن عن الضحى أبي عن عطاء عن كدينة أبو ثنا الحسن بن حسين حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2991
 ھل قال ماء العسكر في ليس هللا رسول يا فقال رجل فأتاه ماء العسكر في وليس يوم ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فم على أصابعه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل قال قليل ماء من شيء فيه بإناء فأتاه به فأتني قال نعم قال شيء عندك
 وھذا لغيره حسن  المبارك الوضوء الناس في ناد فقال بالال وأمر عيون أصابعه بين من فانفجرت قال أصابعه وفتح اإلناء
  ضعيف إسناد

 عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن يحدث يونس سمعت قال أبي ثنا جرير بن وھب حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2992
 البيت وفي بعده تضلوا لن كتابا لكم أكتب ھلم قال الوفاة سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول حضرت لما  قال عباس بن عن هللا

 قال هللا كتاب حسبنا القرآن وعندكم الوجع غلبه قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عمر فقال الخطاب بن عمر فيھم رجال
 هللا رسول لكم يكتب قربوا قال أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لكم يكتب يقول من فمنھم فاختصموا البيت أھل فاختلف
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وغم واالختالف اللغط أكثروا فلما عمر قال ما يقول من ومنھم سلم و عليه هللا صلى
 ذلك لھم يكتب أن وبين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بين حال ما الرزية كل الرزية ان يقول عباس بن فكان عني قوموا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ولغطھم اختالفھم من كتابال

 هللا رسول كان  قال عباس بن عن مجاھد عن األعمش عن عوانة أبو ثنا حماد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2993
 ثم شھرا عشر ستة المدينة إلى ھاجر ما وبعد يديه بين والكعبة المقدس بيت نحو بمكة وھو يصلي سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الكعبة إلى صرف

  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن كھيل بن سلمة عن أبيه عن حسن ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2994
 الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  عمر أيدخل عليكم السالم هللا رسول على السالم فقال عمر جاء
  مسلم رجال فمن صالح بن الحسن غير

 رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن خالد بن وھيب ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2995
  الشيخين طشر على صحيح إسناده  ذكر رجل فألولى بقي فما بأھلھا الفرائض الحقوا  سلم و عليه هللا صلى هللا

 سافر  قال عباس بن عن طاوس عن مجاھد عن منصور عن مفضل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2996
 أفطر ثم الناس ليراه نھارا فشرب بإناء دعا ثم عسفان بلغ حتى فصام رمضان في الفتح عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 صام شاء فمن وأفطر السفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصام عباس بن قال انرمض في مكة وافتتح مكة دخل حتى
  مسلم رجال فمن مفضل غير مفضل غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  أفطر شاء ومن
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 في  سلم و عليه هللا صلى النبي عن مقسم عن خصيف عن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2997
 ضعيفان وإسناداه موقوفا صحيح  عباس بن عن شريك وقال قال دينار نصف عليه قال حائض وھى امرأته يجامع الرجل
  وخصيف شريك حفظ لسوء والثاني وإلرساله خصيف حفظ لسوء األول

 صلى النبي رجل سأل قال عباس بن عن ةعكرم عن سماك عن شريك ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  2998
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  لكان عام كل قلت ولو حجة مسلم كل على  فقال عام كل الحج عن سلم و عليه هللا

 بن عن كعب بن هللا عبد عن الزھري عن يونس عن المبارك بن عن آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 2999
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصبح كيف فقالوا مرضه في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند من علي خرج  قال عباس

 وأني وجعه من سيتوفى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألرى اني ترى أال العباس فقال بارئا هللا بحمد أصبح فقال حسن أبا يا
 كلمناه غيرنا في كان وان بينه فينا األمر كان فإن فلنكلمه هللا سولر إلى بنا فانطلق الموت المطلب عبد بني وجوه في ألعرف
 ھذا في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أكلم ال وهللا وإني أبدا الناس يعطناه فلم غيرنا في األمر قال ان علي فقال بنا وأوصى

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أبدا

 بن عن عكرمة عن كثير أبي بن يحيى عن معمر عن المبارك بن ثنا آدم بن حيىي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3000
 ان يخاف كأنه قال إليھا نظرت أو قبلت أو غمزت لعلك  زنيت قال حين لماعز قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن عباس

  البخاري شرط على صحيح إسناده  الزنا ما يدري ال

 كان  قال عباس بن عن مجاھد عن مھاجر بن إبراھيم عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا بيأ حدثني هللا عبد حدثنا - 3001
 مرتين عليه عرضه فيھا قبض التي السنة كانت فلما مرة سنة كل في جبريل على القرآن يعرض سلم و عليه هللا صلى النبي
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  القراءة آخر هللا عبد قراءة فكانت

  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3002
 ذلك فذكر ينتن واللحم يفسد الطعام جعل حتى اليتامى أموال عزلوا}  أحسن ھي بالتي إال اليتيم مال تقربوا وال{  نزلت لما

  ضعيف إسناده  فخالطوھم قال}  المصلح من المفسد يعلم وهللا فإخوانكم ھمتخالطو وإن{  فنزلت سلم و عليه هللا صلى للنبي

 هللا لرسول قيل  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3003
 إحدى وعدك هللا ان لك يصلح ال نها العباس فناداه قال شيء دونھا ليس العير عليك بدر من فرغ حين سلم و عليه هللا صلى

  2022 سلف وقد اضطراب عكرمة عن روايته في سماك  وعدك ما أعطاك وقد الطائفتين

 صحيح:  الحاكم وقال صحيح حسن:  الترمذي قال فقد ذلك ومع اضطراب فيھا عكرمة عن سماك رواية:  قال وھناك* * 
  تفسيره في يركث ابن الحافظ إسناده جود و الذھبي ووافقه اإلسناد

 هللا رسول نھى  قال عباس بن عن مجاھد عن األعمش عن شريك ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3004
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  السبع من ناب ذي كل عن سلم و عليه هللا صلى

 عباس بن عن مقسم عن عتيبة بن الحكم عن واألعمش األحوص أبو ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3005
 وال أفيضوا أبني ويقول أفخاذنا يضرب فجعل الليل من سواد وعلينا النحر ليلة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا مر  قال

  مقسم غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  الشمس تطلع حتى الجمرة ترموا

 بن عن الجزار بن يحيى عن ثابت أبي بن حبيب عن النھشلي بكر أبو ثنا آدم بن يحيى ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 3006
 وھذا صحيح  الفجر ركعتي ويصلي بثالث ويوتر ركعات ثماني بالليل يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس
  مسلم شرط على إسناد
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 كريب عن طلحة أبي مولى الرحمن عبد بن محمد عن المسعودي ثنا يزيد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3007
 صحيح  جويرية فسماھا اسمھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فحول برة الحرث بنت جويرية اسم كان  قال عباس بن عن
  المسعودي غير الصحيح رجال ثقات رجاله حسن إسناد وھذا

  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن المسعودي ثنا يزيد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد ناث أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3008
 تطلع حتى العقبة جمرة يرموا ال ان يوصيھم فجعل بليل المزدلفة من أھله ضعفة قدم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

  حسن إسناد وھذا صحيح  الشمس

 تزوج فقلت عباس بن أتيت  قال األصم بن يزيد عن الشيباني يعني إسحاق أبو ثنا أسباط اثن أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3009
 أحرمه وال آكله ال عباس بن عند من بعض فقال وتارك آكل فبين ضبا عشرة ثالث إلينا قرب ثم فأكلنا طعاما إلينا فقرب فالن
 و عليه هللا صلى هللا لرسول قرب ومحرما محال اال رسول بعث ما تقولون ما بئس عباس بن فقال عنه أنھى وال به آمر وال
 عباس بن الفضل فأكل فكلوا قط آكله لم لحم ھذا وقال يده فكف ضب لحم انه هللا رسول يا ميمونة فقالت منه ليأكل يده فمد سلم

 على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول منه يأكل لم مما آكل ال ميمونة وقالت معھم كانت وامرأة الوليد بن وخالد
  مسلم رجال فمن األصم بن يزيد غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط

 قال قال}  الناقور في نقر فإذا{  قوله في  عباس بن عن عطية عن مطرف ثنا أسباط ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3010
 أصحاب فقال فينفخ يؤمر متى يسمع جبھته وحنى القرن لتقما قد القرن وصاحب أنعم كيف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  عطية لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  توكلنا هللا على الوكيل ونعم هللا حسبنا قولوا قال نقول كيف محمد

 ترى فكي رجب صوم عن جبير بن سعيد سألت قال حكيم بن عثمان ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3011
  يصوم ال نقول حتى ويفطر يفطر ال نقول حتى يصوم كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن حدثني قال فيه

  مسلم شرط على صحيح إسناده

 عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن إسحاق بن محمد ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3012
 هللا صلى هللا رسول فيصبح جبريل على رمضان كل في القرآن يعرض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال باسع بن
 الشھر كان حتى أعطاه اال شيء عن يسأل ال المرسلة الريح من أجود وھو يعرض ما فيھا يعرض التي ليلته من سلم و عليه
  إسحاق بن محمد غير الشيخين رجال ثقات الهرج سند وھذا صحيح  عرضتين فيه عرض بعده ھلك الذي

 مقسم عن الحكم عن ليلى أبي بن عن سفيان ثنا قاال المعني ومؤمل الوليد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3013
  ضعيف إسناده  جيفته يشتروا ان فسألوا فقتلوه المشركين عظماء من رجال أصابوا المسلمين ان  عباس بن عن

 رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3014
 فصلى يده مسح ثم فأكل كتفا فناولته نضجت قد القدر فإن اجلس نسائه بعض له فقال للصالة توضأ سلم و عليه هللا صلى هللا
  صحيح  يتوضأ ولم

 هللا رسول أن عباس بن عن أبيه عن طاوس بن ثنا وھيب ثنا ھاشم بني مولى سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3015
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فيه يعود ثم يقيء كالكلب ھبته في العائد  قال سلم و عليه هللا صلى

 رأيت  قال عكرمة عن الزبير بن يعني خبيب ثنا فروخ بن يعني عمر ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3016
 ذلك فأنكرت كبر الركعتين من نھض ما وإذا كبر رأسه وضع وإذا كبر رأسه رفع إذا فكان فصلى فقام المسجد دخل رجال
  صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة تلك ليس أو لك أم ال فقال بذلك فأخبرته عباس بن فأتيت
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 عن عطاء عن حيان بن مقاتل عن خراساني السلمي جعونة بن نوح ثنا يزيد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن -  3017
 األرض إلى بيده الرحمن عبد أبو فأومأ ھكذا بيده يقول وھو المسجد إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج  قال عباس بن
 والسعيد بسھوة سھل النار عمل ان أال ثالثا بربوة حزن الجنة عمل ان أال جھنم فيح من هللا وقاه له وضع أو معسرا أنظر من
 ضعيف إسناده  إيمانا جوفه هللا مأل اال  عبد كظمھا ما عبد يكظمھا غيظ جرعة من الي أحب جرعة من وما الفتن وقى من
  جدا

 النبي أن  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن مالك عن خالد بن حماد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3018
 شرط على صحيح إسناده  بإھابھا انتفعتم أفال قال لميمونة فقالوا الشاة ھذه كانت لمن فقال ميتة بشاة مر سلم و عليه هللا صلى
  مسلم

 على والفضل أنا مررت  قال عباس بن عن شعبة عن ذئب أبي بن ثنا خالد بن حماد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3019
  صحيح  شيئا ذلك في لنا قال فما معه ودخلنا فنزلنا األرض من فضاء في بالناس يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول أتان

 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن زمعة ثنا داود أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3020
  صحيح  أجره وأعطاه تجماح سلم

 هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن عكرمة عن منصور بن عباد ثنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3021
 * * *  تنبيه* * *   أفاض الشمس تطلع أن قبل شيء كل أضاء فلما بجمع وقف سلم و عليه

 :  يكالتال وبيانه األرناؤوط أوضحه خبط ھنا وقع

 فحجمه عشاء طيبة أبي إلى بعث)  سلم و عليه هللا صلى(  هللا رسول أن عباس ابن عن: "  ھو متنه ھنا المذكور السند -  1
 ]  ضعيف إسناد وھذا حسن حديث:  األرناؤوط وقال" [  أجره وأعطاه

 وقال" [  عباس ابن عن رمةعك عن وھرام بن سلمة عن زمعة عن داود أبو حدثنا: "  ھو سنده ھنا المذكور المتن -  2
 رقم صحيح بإسناد عباس ابن عن نحوه سلف وقد صالح بن زمعة لضعف ضعيف إسناد ھذا و صحيح حديث:  األرناؤوط

2051  [ 

  قال البختري أبا سمعت قال مرة بن عمرو عن شعبة ثنا قاال وھاشم جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3022
 هللا رسول قال عباس بن فقال فسأله ھاشم قال يسأله عباس بن إلى رجال فارسلنا قال عرق بذات ونحن انرمض ھالل أھللنا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  العدة فأكملوا عليكم أغمي فإن لرؤيته ھاشم قال رؤيته مد قد هللا ان سلم و عليه هللا صلى

 و عليه هللا صلى النبي أتى  قال عباس بن عن زيد بن هللا عبد سمعت قاءور ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3023
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فقه اللھم قال عباس بن قال ذا وضع من قال خرج فلما وضوءا له فوضعت الخالء سلم

 بن عن مھران بن ميمون عن بشر أبو وحشية أبي بن جعفر ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3024
 صحيح إسناده  الطير من مخلب ذي كل وعن السبع من ناب ذي كل عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال عباس
  مسلم رجال فمن مھران بن ميمون غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على

 النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن الثعلبي األعلى عبد اثن عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3025
 إسناده  النار من مقعده فليتبوأ علم بغير القرآن على كذب ومن قال علمتم ما اال عني الحديث اتقوا  قال سلم و عليه هللا صلى

  ضعيف
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 إلى أعرابي جاء  قال عباس بن عن كرمةع عن حرب بن سماك ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3026
 الشعر من وان سحرا البيان من إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بين بكالم يتكلم فجعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  لغيره صحيح  حكما

 بنت لسودة شاة ماتت لقا عباس بن عن عكرمة عن سماك عن عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3027
 هللا رسول لھا فقال ماتت قد شاة مسك نأخذ فقالت مسكھا أخذتم فلوال فقال الشاة يعني فالنة ماتت هللا رسول يا  فقالت زمعة
 دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم على محرما إلي أوحي فيما أجد ال قل{  جل و عز هللا قال إنما سلم و عليه هللا صلى

 حتى قربة منه فأخذت فدبغته مسكھا فسلخت إليھا فأرسلت به فتنتفعوا تدبغوه ان تطعمونه ال فإنكم}  خنزير لحم أو مسفوحا
  صحيح  عندھا تخرقت

  صحيح  فذكره  زمعة بنت سودة عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3028

 قال عباس بن هللا عبد عن جبير بن سعيد عن حرب بن سماك ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا -  3029
 أربع فشھد قال فالن بني جارية على وقعت انك عنك بلغني ما أحق  مالك بن لماعز سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  الحديث حسن صدوق وھو مسلم رجال فمن حرب بن سماك غير الشيخين رجال ثقات رجاله  فرجمه قال شھادات

 عباس بن سمعت قال جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3030
  مسلم شرط على قوي إسناده  محرم وھو الھاللية ميمونة خالتي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نكح  يقول

 النبي مع خرجوا أنھم  عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3031
 وسدر بماء اغسلوه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فمات بعيره وقصه منھم رجال وان محرمين سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ملبدا القيامة يوم يبعث فإنه رأسه تخمروا وال طيبا تمسوه وال ثوبين في وكفنوه

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان عباس بن عن عكرمة عن سماك عن عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3032
 قال فتجرب الغنم في طرحھافن الجرباء الشاة لنأخذ انا هللا رسول يا رجل فقال قال صفر وال ھامة وال عدوى وال طيرة ال  قال
  لغيره صحيح  األول أعدى فمن

  عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3033
 وضع هللا رسول يا مونةمي فقالت قال الليل من وضوءا له فوضعت ميمونة بيت في كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان
  مسلم شرط على قوي إسناده  التأويل وعلمه الدين في فقه اللھم فقال عباس بن هللا عبد ھذا لك

 النبي ان  عباس بن عن فالن حدثني قال ھند أبي بن داود عن سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3034
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح  كسل فيه ليس مجتمعا شىم مشى إذا كان سلم و عليه هللا صلى

 هللا صلى النبي ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3035
  الشيخين رطش على صحيح إسناده  خلقھم إذ عاملين كانوا بما أعلم هللا قال المشركين أوالد عن سئل سلم و عليه

 قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3036
 اإلثمد أكحالكم خير من وان موتاكم فيھا وكفنوا ثيابكم خير من فإنھا البيض ثيابكم من البسوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مسلم شرط على قوي إسناده  الشعر وينبت لبصرا يجلو انه

 ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3037
 نحرت هللا رسول يا فقال آخر وجاءه حرج ال قال أنحر ولم حلقت هللا رسول يا فقال رجل جاءه سلم و عليه هللا صلى النبي
  مسلم شرط على قوي إسناده  حرج وال فارم قال أرمي ان قبل
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 انه عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد حدثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3038
 والمالئكة هللا لعنة فعليه مواليه رغي تولى أو أبيه غير إلى ادعى من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان يقول سمعه
  مسلم شرط على قوي إسناده  أجمعين والناس

  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا عفان ثنا أبي حدثني قال هللا عبد حدثنا - 3039
  نحس إسناده  الشمس زالت ما بعد الجمار سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رمي

 بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن راشد بن مخول عن عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3040
 إسناده  اإلنسان على أتى وھل السجدة تنزيل الجمعة يوم الفجر صالة في يقرأ كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس
  الشيخين شرط على صحيح

 بنت حفيد أم ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد ثناحد - 3041
 عليه هللا صلى هللا رسول بھن فدعا قال وأضبا وأقطا سمنا سلم و عليه هللا صلى للنبي أھدت عباس بن خالة حزن بن الحرث

 صلى هللا رسول مائدة على أكلن ما حراما كن فلو كالمتقذر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وتركھن مائدته على فأكلن سلم و
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بأكلھن أمر وال سلم و عليه هللا

 فالن كان  قال عباس بن سمعت قال أبي حدثني قال العزيز عبد بن سكين حدثني عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3042
 هللا صلى هللا رسول وجعل قال إليھن وينظر النساء يالحظ الفتى فجعل قال عرفة يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رديف
 بن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال قال إليھن يالحظ الفتى وجعل قال مرارا خلفه من بيده وجھه يصرف سلم و عليه
  ضعيف إسناده  له رغف ولسانه وبصره سمعه فيه ملك من يوم ھذا ان أخي

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن عن عكرمة عن خالد ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3043
 يا حسبك فقال بيده بكر أبو فأخذ اليوم بعد تعبد لم شئت أن اللھم ووعدك عھدك أنشدك اني اللھم  بدر يوم قبة في وھو قال

 على صحيح إسناده}   الدبر ويولون الجمع سيھزم{  يقول وھو فخرج الدرع في يثب وھو ربك على ألححت دفق هللا رسول
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن زيد بن جابر عن قتادة ثنا ھمام ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3044
 إسناده  الرحم من يحرم ما الرضاعة من ويحرم لي تحل ال وإنھا الرضاعة من أخي ابنة انھا فقال حمزة بنت على أريد

  الشيخين شرط على صحيح

 صلى النبي إلى جھل أبو جاء  قال عباس بن عن عكرمة عن داود ثنا وھيب ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3045
 هللا فأنزل ناديا الوادي أھل ألكثر اني وهللا أما أتھددني فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فتھدده فنھاه يصلي وھو سلم و عليه هللا
 والذي عباس بن قال}  وتولى كذب إن أرأيت بالتقوى أمر أو الھدى على كان إن أرأيت صلى إذا عبدا ينھي الذي أرأيت{ 

  صحيح إسناده  الزبانية خذتهأل ناديه دعا لو بيده نفسي

 في حلف من كان ما  قال ورفعه عباس بن عن عكرمة عن سماك عن شريك ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3046
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  وشدة حدة اال اإلسالم يزده لم الجاھلية

 هللا رسول ان عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب نب عطاء أنا حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3047
 ضعيف إسناده  الشرك أھل خطايا سودته حتى الثلج من بياضا أشد وكان الجنة من األسود الحجر  قال سلم و عليه هللا صلى
 له فليس ديثالح بقية أما بشواھده صحيح"  الجنة من األسود الحجر"  قوله:  قال وھناك 2796 برقم(  عليه الكالم وسبق
 وقال يرفعھا يكن لم أشياء جبير بن سعيد عن يرفع كان:  أحمد اإلمام وقال عطاء الختالط ضعيف الحديث وإسناد يقويه شاھد
 )  التابعين عن يرويھا كان الصحابة عن أشياء رفع:  حاتم أبو
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 مر  قال عباس بن عن هللا عبيد عن الزھري عن األوزاعي ثنا مصعب بن محمد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3048
  أھلھا على ھذه من هللا على أھون للدنيا بيده نفسي والذي فقال أھلھا ألقاھا قد ميتة بشاة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  لغيره صحيح

  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن األوزاعي حدثنا مصعب بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3049
 هللا صلى هللا رسول فقال تقضيه ان قبل توفيت أمه على كان نذر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استفتى عبادة بن سعد ان

  صحيح  عنھا اقض سلم و عليه

 ان  سعبا بن عن يسار بن سليمان عن الزھري عن األوزاعي ثنا مصعب بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3050
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رديف عباس بن والفضل الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى النبي سألت خثعم من امرأة
 عنه أفأحج الراحلة على يستمسك ان يستطيع ال كبيرا شيخا أبي أدركت عبادة على الحج في هللا فريضة إن هللا رسول يا فقالت
  صحيح  أبيك عن حجي نعم فقال

  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن األوزاعي ثنا مصعب بن محمد حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3051
  صحيح  دسما له ان وقال فمضمض بماء دعا ثم لبنا شرب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

 رسول مر  قال عباس بن عن هللا عبيد عن الزھري عن األوزاعي ثنا مصعب بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3052
  صحيح  أكلھا حرم إنما قال ميتة انھا هللا رسول يا قالوا بجلدھا استمتعتم أال فقال ميتة بشاة سلم و عليه هللا صلى هللا

 هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن رباح أبي بن عطاء ثنا األوزاعي ثنا المغيرة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3053
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  محرم وھو ميمونة تزوج سلم و عليه

 رسول ان  يقول عباس بن سمع من حدثني قال الكريم عبد ثنا األوزاعي ثنا المغيرة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3054
  عباس ابن عن الراوي إلبھام ضعيف إسناد وھذا صحيح  إحرامھا في تشترط ان ضباعة أمر سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن هللا عبد عن المكي عبيد بن محمد عن إخوانه بعض عن األوزاعي ثنا المغيرة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3055
 أبا يا به تصنع وما قالوا عمى قد يومئذ وھو عليه دلوني فقال بالقدر يكذب علينا قدم رجال ان عباس البن قيل  قال عباس
 رسول سمعت فإني ألدقنھا يدي في رقبته وقعت ولئن أقطعه حتى أنفه ألعضن منه استمكنت لئن بيده نفسي والذي قال عباس
 والذي األمة ھذه شرك أول ھذا مشركات ألياتھن تصطفق بالخزرج يطفن فھر بني بنساء كأني يقول سلم و عليه هللا صلى هللا

  ضعيف إسناده  شرا قدر يكون ان من أخرجوه كما خيرا قدر يكون ان من هللا يخرجوا حتى رأيھم سوء بھم لينتھين بيده نفسي

 بن عن المكي عبيد بن محمد عن الحجاج بن العالء حدثني األوزاعي حدثنا المغيرة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3056
  ضعيف نادهإس  نعم قال عباس بن محمد أدرك قلت الحديث بھذا  عباس

  يخبر عباس بن سمع انه قال رباح أبي بن عطاء ان بلغني قال األوزاعي ثنا المغيرة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3057
 صلى النبي ذلك فبلغ فمات باالغتسال فأمر احتالم أصابه قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد في جرح أصابه رجال ان
 انقطاعا فيه أن إال الشيخين رجال ثقات رجاله سند وھذا حسن  السؤال العي شفاء يكن ألم هللا قتلھم قتلوه الفق سلم و عليه هللا
  رباح أبي بن عطاء وبين األوزاعي بين

 ان  عباس بن هللا عبد عن طلحة أبي بن علي عن هللا عبد بن بكر أبو ثنا المغيرة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3058
 ثالثا هللا وحمد ثالثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كبر عليھا استوى فلما دابته على أردفه سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو
 أقبل إال صنعت كما فيصنع دابته يركب امرئ من ما فقال علي أقبل ثم فضحك عليه استلقى ثم واحدة هللا وھلل ثالثا هللا وسبح
  ضعيف إسناده  إليك ضحكت كما يهإل فضحك وتعالى تبارك هللا
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 بن سالم حدثني فقال واجب غسل الجمعة في ھل الزھري سئل قال شعيب ثنا اليمان أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3059
 وقال فليغتسل الجمعة منكم جاء من  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت يقول عمر بن هللا عبد سمع انه عمر بن هللا عبد

 جنبا تكونوا لم وإن رؤوسكم واغسلوا الجمعة يوم اغتسلوا قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان ذكروا عباس البن قلت طاوس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أدري فال الطيب وأما فنعم الغسل أما عباس بن فقال الطيب من وأصيبوا

 عكرمة عن األسود أبي عن لھيعة بن أنا إسحاق بن يحيى ثنا الحديث ھذا يده بخط أبي كتاب في وجدت هللا عبد قال - 3060
 من والمتشبھات بالنساء الرجال من والمتشبھين والموصولة الواصلة لعن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن

  لھيعة ابن لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  بالرجال النساء

 أخبره كريبا أن دينار بن عمرو عن يونس أبو صغيرة أبي بن حاتم ثنا بكر بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3061
 أقبل فلما حذاءه فجعلني فجرني بيدي فأخذ خلفه فصليت الليل آخر من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتيت  قال عباس بن أن

 شأني ما لي قال انصرف فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصلى خنست صالته على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فدعا فأعجبته قال هللا أعطاك الذي هللا رسول وأنت حذاءك يصلي أن ألحد ينبغي أو هللا رسول يا فقلت فتخنس حذائي أجعلك
 هللا رسول يا فقال بالل أتاه ثم ينفخ سمعته حتى نام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ثم قال وفھما علما يزيدني ان لي هللا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وضوءا أعاد ما فصلى فقام الصالة

  المتكلم بصيغة وضبط.  مقالتي أي التأنيث بصيغة فأعجبته:  السندي قال

 بن إلى السلج إني  قال ميمون بن عمرو ثنا بلج أبو ثنا عوانة أبو ثنا حماد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3062
 وھو قال معكم أقوم بل عباس بن فقال قال ھؤالء تخلونا أن واما معنا تقوم ان أما عباس أبا يا فقالوا رھط تسعة أتاه إذ عباس
 له رجل في وقعوا وتف أف ويقول ثوبه ينفض فجاء قال قالوا ما ندري فال فتحدثوا فابتدءوا قال يعمى أن قبل صحيح يومئذ
 لھا فاستشرف قال ورسوله هللا يحب أبدا هللا يخزيه ال رجال ألبعثن سلم و عليه هللا صلى النبي له الق رجل في وقعوا عشر
 فنفث قال يبصر يكاد ال أرمد وھو فجاء قال ليطحن أحدكم كان وما قال يطحن الرحل في ھو قالوا علي أين قال استشرف من
 منه فأخذھا خلفه عليا فبعث التوبة بسورة فالنا بعث ثم قال حيي بنت بصفية فجاء إياه فأعطاھا ثالثا الراية ھز ثم عينيه في
 فقال فأبوا جالس معه وعلي قال واآلخرة الدنيا في يواليني أيكم عمه لبني وقال قال منه وأنا مني رجل اال بھا يذھب ال قال
 في يواليني أيكم فقال منھم رجل على أقبل ثم فتركه قال واآلخرة الدنيا في وليي أنت قال واآلخرة الدنيا في أواليك أنا علي
 من أسلم من أول وكان قال واآلخرة الدنيا في وليي أنت فقال واآلخرة الدنيا في أواليك أنا علي فقال قال فأبوا واآلخرة الدنيا
 هللا يريد نماإ فقال وحسين وحسن وفاطمة علي على فوضعه ثوبه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأخذ قال خديجة بعد الناس
 قال مكانه نام ثم سلم و عليه هللا صلى النبي ثوب لبس نفسه على وشري قال تطھيرا ويطھركم البيت أھل الرجس عنكم ليذھب
 يا فقال قال هللا نبي أنه يحسب بكر وأبو قال نائم وعلي بكر أبو فجاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يرمون المشركون وكان
 معه فدخل بكر أبو فانطلق قال فأدركه ميمون بئر نحو انطلق قد سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان علي له الفق قال هللا نبي
 ثم أصبح حتى يخرجه ال الثوب في رأسه لف قد يتضور وھو هللا نبي يرمى كان كما بالحجارة يرمى علي وجعل قال الغار
 غزوة في بالناس وخرج قال ذلك استنكرنا وقد تتضور وأنت يتضور فال نراميه صاحبك كان للئيم انك فقالوا رأسه عن كشف
 من ھارون بمنزلة منى تكون أن ترضى أما له فقال علي فبكى ال هللا نبي له فقال قال معك أخرج علي له فقال قال تبوك
 وقال بعدي مؤمن كل في وليي أنت هللا رسول له وقال قال خليفتي وأنت اال أذھب أن ينبغي ال انه بنبي لست أنك اال موسى
 فإن مواله كنت من وقال قال غيره طريق له ليس طريقه وھو جنبا المسجد فيدخل فقال علي باب غير المسجد أبواب سدوا
 انه حدثنا ھل قلوبھم في ما فعلم الشجرة أصحاب عن عنھم رضي قد انه القرآن في جل و عز هللا وأخبرنا قال علي مواله
 يدريك وما فاعال كنت أو قال عنقه فألضرب لي ائذن قال حين لعمر سلم و عليه هللا صلى هللا نبي لوقا قال بعد عليھم سخط
 فيما حديثه يقبل أنه فيه قيل ما أعدل بلج أبو.  السياقة بھذه ضعيف إسناده  شئتم ما اعملوا فقال بدر أھل إلى اطلع قد هللا لعل

 على الكالم طول ثم.  شواھد اآلخر ولبعضه الصحيح في ما لمنافرتھا باطلة لب منكرة ألفاظ ھذا حديثه متن وفي.  به الينفرد
 :  قال مما وكان فقراته
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 فقد"  خليفتي وأنت اال أذھب أن ينبغي ال"  كقوله هللا رسول على كذب ھي ألفاظ فيه:  السنة منھاج في تيمية ابن قال - 1
 الشيعة وضعته فھذا"  علي باب إال كلھا األبواب وسد"  قوله وكذلك. ...  علي غير المدينة على وخليفته مرة غير النبي ذھب
  بالحديث المعرفة أھل باتفاق موضوع فھذا"  بعدي مؤمن كل ولي أنت"  وقوله" ...  بكر أبي خوخة إال"  مقابلة طريق على

  قائم إسناد لھا وليس وغيرھا السير كتب في رويت هللا رسول فراش في علي نوم وقصة - 2

  بكر أبي بيت من معا خرجا أنھما من البخاري في ثبت لما مخالفة الھجرة في هللا رسول إلى بكر أبي خروج تأخر قصة - 3

 على تثبت ال ضعيفة أسانيد ھي بل صالح إسناد األحاديث ھذه في وليس...  أحاديث علي باب غير األبواب سد قصة وفي -  4
 والعراقي الجوزي ابن الحافظين نقد في يصب ولم األسانيد ھذه بمثل الحديث تقوية يف شيئا هللا رحمه حجر ابن يصنع ولم نقد

  الموضوعات في الحديثين ھذين إليرادھما

  وضعفھا شواھد ثالثة فذكر: ... منھا شواھد فله جنب وھو المسجد علي دخول وأما - 5

  تواترال حد تبلغ كثيرة شواھد لھا"  مواله فعلي مواله كنت من"  قوله - 6

 بن عن ميمون بن عمرو عن بلج أبي عن عوانة أبو ثنا قال يحيى بن كثير مالك أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3063
  ضعيف إسناده  نحوه  عباس

 بن عن طاوس عن مسلم بن حسن أخبرني جريج بن أنا قاال بكر وأبو الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3064
 الخطبة قبل يصليھا كان فكلھم وعثمان وعمر بكر وأبي سلم و عليه هللا صلى النبي مع الفطر يوم الصالة شھدت  قال عباس

 النساء جاء حتى يشقھم أقبل ثم بيده الرجال يجلس حين إليه أنظر كأني سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فنزل قال بعد يخطب ثم
 قال ثم منھا فرغ حتى اآلية ھذه فتال}  شيئا با يشركن ال أن على يبايعنك المؤمنات جاءك إذا النبي أيھا يا{  فقال بالل ومعه
 قال فتصدقن قال ھي من حسن يدري ال هللا نبي يا نعم منھن غيرھا يجبه لم واحدة امرأة فقالت ذلك على أنتن منھا فرغ حين
 إسناده  الخواتيم بكر بن قال بالل ثوب في والخواتم الفتخ يلقين فجعلن وأمي أبي فداكن لكن ھلم قال ثم ثوبه بالل فبسط
  الشيخين شرط على صحيح

 هللا صلى النبي شھدت  قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3065
 الخاتم تلقي المرأة فجعلت صدقنت وقال فوعظھن فأتاھن النساء يسمع لم انه فظن خطب ثم العيد يوم صلى سلم و عليه

  البخاري شرط على صحيح إسناده  أمضاه حتى ثوب في فجمعه بالال أمر ثم والشيء والخرص

 يكن لم فقلت عباس بن عن مرة قال أبيه عن طاوس بن عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3066
 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن يذكر وال بعد يذكره سمعه ثم لقا عباس بن عن ھو بلى فقال طاوسا به يجاوز
 لھن وھو قرن من نجد أھل ويھل يلملم من اليمن أھل ويھل الجحفة من الشام أھل ويھل الحليفة ذي من المدينة أھل يھل  سلم
 أھل على يأتي حتى بيته من يھل فإنه تالميقا دون من بيته كان ومن والعمرة الحج أراد ممن سواھم ممن عليھن أتى ولمن
 رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  الرزاق عبد عند من جئت حين يلملم من أحرمت قد اني قال الرحمن عبد أبو قال مكة

  الشيخين

  قال اسعب بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3067
 شرط على صحيح إسناده  والصرد والھدھد والنحلة النملة الدواب من أربع قتل عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى

  الشيخين

  قال عباس بن عن حنيف بن سھل بن أمامة أبي عن الزھري عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3068
 له فقيل ليأكل يده سلم و عليه هللا صلى النبي فأھوى الوليد بن خالد وعنده مشويين بضبين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى
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 ورسول خالد فأكل أعافه فأجدني قومي بأرض يكون ال ولكنه ال قال هللا رسول يا ھو أحرام خالد له فقال يده فأمسك ضب انه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  إليه ينظر سلم و عليه هللا صلى هللا

 هللا صلى النبي أتى  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن إسرائيل أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3069
 لغيره صحيح  حكما الشعر من وان سحرا البيان من ان سلم و عليه هللا صلى النبي فقال عليه يثني فجعل رجل سلم و عليه
  الصحيح رجال ثقات رجاله سند وھذا

 هللا صلى هللا رسول نھى  قال عباس بن عن رجل عن قتادة عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3070
 عن راويه لجھالة ضعيف إسناد وھذا صحيح  الطير من مخلب ذي كل أكل وعن السباع من ناب ذي كل أكل عن سلم و عليه
  عباس ابن

 يا فقلت عباس بن على دخلت  قال مجاھد عن األعرج حميد عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3071
 بن قال}  هللا به يحاسبكم تخفوه أو أنفسكم في ما تبدوا إن{  قلت آية أية قال فبكى اآلية ھذه فقرأ عمر بن عند كنت عباس أبا

 يا وقالوا يعني شديدا غيظا وغاظتھم شديدا غما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب غمت أنزلت حين اآلية ھذه ان عباس
 قولوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھم فقال بأيدينا فليست قلوبنا فأما نعمل وبما تكلمنا بما نؤاخذ كنا إن ھلكنا هللا رسول
 هللا يكلف ال{  إلى}  والمؤمنون ربه من إليه أنزل ماب الرسول آمن{  اآلية ھذه فنسختھا قال وأطعنا سمعنا قالوا وأطعنا سمعنا
 شرط على صحيح إسناده  باألعمال وأخذوا النفس حديث عن لھم فتجوز}  اكتسبت ما وعليھا كسبت ما لھا وسعھا إال نفسا

  الشيخين

  عباس بن عن عكرمة عن كسما عن إسرائيل ثنا قال واألسود إسرائيل أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3072
 مشيتم ثم السھلة ھذه على كساء جررتم أنتم ان فقالت المقام ھذا بصاحب شبھا بأقربنا أخبرينا لھا فقالوا كاھنة أتوا قريشا أن

 ذلك بعد فمكثوا به شبھا أقربكم ھذا فقالت سلم و عليه هللا صلى محمد أثر فأبصرت عليھا الناس مشى ثم فجروا أنبأتكم عليھا
  ضعيف إسناده  سلم و عليه هللا صلى بعث ثم هللا شاء ما أو سنة عشرين من قريبا أو سنة عشرين

 ان  عباس بن عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن قيس بن داود أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3073
  مسلم شرط على صحيح إسناده  مرة مرة توضأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عباس بن مع كنت قال الطفيل أبي عن خثيم بن عن والثوري معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3074
 الحجر اال ليستلم يكن لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن فقال استلمه اال بركن يمر ال معاوية فكان ومعاوية
 خثيم ابن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على قوي إسناده  مھجورا البيت من شيء سلي معاوية فقال واليماني

  مسلم رجال فمن

 عن عثمان بن هللا عبد عن سفيان ثنا نعيم وأبو خثيم بن عن الثوري أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3075
 شرط على قوي إسناده  محرم وھو وأحتجم محرم وھو سلم و عليه هللا صلى النبي تزوج  قال عباس بن عن جبير بن سعيد
  مسلم

 عن خر رجال أن  عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3076
 وال ثوبه في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فسألوا أيوب شك أقصعه أو فوقصه محرم وھو بعيره

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  محرما القيامة يوم يبعثه هللا فإن طيبا تقربوه وال رأسه تخمروا

  عباس بن عن جبير بن سعيد عن الجزري الكريم عبد وأخبرني معمر قال الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3077
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أيوب حديث مثل ذكر ثم وقصا فوقص محرم وھو ناد بعير عن خر رجال ان
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 احتجم  قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3078
 حتى أھله فكلم ونصفا مدا أجره كانو بياضة لبني عبد حجمه الكتفين وبين األخدعين في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  أعطاه ما حراما كان ولو أجره وأعطاه عباس بن قال مد نصف عنه وضعوا
  الجعفي

 قال عباس بن عن يحدث وھبا سمعت قال األفطس النعمان بن المنذر عن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3079
 لي قال وبينھم بيني من خير ھم ورسوله هللا ينصرون ألفا عشر اثنا أبين عدن من يخرج  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 بتوثيقه القول معين ابن وأطلق جمع عنه روى اليماني األفطس ھو النعمان بن المنذر  الحديث ھذا عن فأسأله اذھب معمر
 يعلى أبو رواه الھيثمي وقال. .  الشيخين رجال ثقات رجاله وباقي يثالحد بھذا تفرد وقد الثقات في حبان ابن وذكره

  ثقة وھو األفطس منذر غير الصحيح رجال ورجالھما والطبراني

 العة بالد في ھذه وتقع العة عدن وبين بينھا للتمييز أبين عدن فيقال عدن تنسب وإليھا عدن شرق شمال تقع أبين عدن* * 
  معروف ومكانھا وأطالل خرائب اليوم العة وعدن صنعاء شمال غرب في حجة أعمال من

 بن مولى عكرمة سمع انه يعلى أخبرني قال جريج بن أنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3080
 إن هللا رسول يا فقال عنھا غائب وھو أمه توفيت ساعدة بني أخا بكر بن قال عبادة بن سعد ان  عباس بن أنبأنا يقول عباس
 وقال عليھا صدقة المخرف حائط أن أشھدك فإني قال نعم قال عنھا بشيء تصدقت إن ينفعھا فھل عنھا غائب وأنا توفيت أمي
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  المخراف بكر بن

 بن نافع عن حكيم بن حكيم حدثني الحرث بن الرحمن عبد عن سفيان ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3081
 الشمس زالت حين الظھر بي فصلى البيت عند جبريل أمني  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير
 بي صلى ثم الصائم أفطر ينح المغرب بي صلى ثم مثليه شيء كل ظل كان حين العصر بي صلى ثم الشراك بقدر فكانت
 كل ظل كان حين الظھر الغد صلى ثم الصائم على والشراب الطعام حرم حين الفجر بي صلى ثم الشفق غاب حين العشاء
 إلى العشاء بي صلى ثم الصائم أفطر حين المغرب بي صلى ثم مثليه شيء كل ظل صار حين العصر بي صلى ثم مثله شيء
  الوقتين ھذين بين فيما الوقت قبلك من األنبياء وقت ھذا محمد يا فقال الي التفت ثم فأسفر الفجر بي صلى ثم األول الليل ثلث

  حسن إسناده

 إلى يمتد وقتھا أن واألصح الشمس مغيب عند أي الصائم يفطر حين وھو الحديث ھذا في واحدا وقتا للمغرب ذكر:  تنبيه* * 
  614و 613 و 612 مسلم عند أحاديث في كما الشمس غيبوبة

 بن حكيم عن ربيعة أبي بن عياش بن الحرث بن الرحمن عبد عن سفيان ثنا نعيم أبو حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3082
 العشاء في وقال قال شيء أي أدري ال الثاني اليوم في الفجر في قال انه اال ومعناه بإسناده  فذكره حنيف بن عباد بن حكيم
  حسن إسناده  األول الليل ثلث ذھب حين بي صلى

 قال العدني مأنوس بن وھب أخبرني الصنعاني عمر بن إبراھيم حدثني الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3083
 هللا سمع قال الركوع عن رأسه رفع إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت
  صحيح  بعد شيء من شئت ما وملء األرض وملء السماوات ملء الحمد لك ربنا اللھم وليق ثم حمده لمن

 ھذا غير  مأنوس بن وھب عن أبي حدثني كيسان بن عمر بن إبراھيم بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3084
  163 -  162/  3 أنس مسند في يأتي  الحديث

 و عليه هللا صلى هللا رسول احتجم  قال عباس بن عن محمد عن ھشام أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3085
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يعطه لم سحتا كان ولو أجره الحجام وأعطى سلم
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 رسول نھى  يقول عباس بن سمعت قال يالضبع جمرة أبي عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3086
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والحنتم والمزفت والنقير الدباء عن سلم و عليه هللا صلى هللا

 عباس بن عن مطعم بن جبير بن نافع عن كيسان بن صالح عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3087
 ثقات رجاله صحيح  إقرارھا فصمتھا تستأمر واليتيمة أمر الثيب مع للولي ليس  قال سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول ان

  الشيخين رجال

 نوفل بني مولى عن معتب بن عمر عن كثير أبي بن يحيى عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3088
 هللا رسول بذلك أفتى قال عمن قيل نعم قال أيتزوجھا عتقا ثم بطلقتين امرأته طلق عبد عن عباس بن سئل  قال الحسن أبا يعني
  ضعيف إسناده  عظيمة صخرة تحمل لقد ھذا حسن أبو من عروة أبا يا لمعمر قيل أبي قال هللا عبد قال سلم و عليه هللا صلى

 بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا بيدع فأخبرني الزھري قال قال معمر عن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3089
 ثمان رأس على وذلك المسلمين من آالف عشرة معه المدينة من رمضان في خرج سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس
 عسفان بين ما وھو الكديد بلغ إذا حتى ويصومون يصوم مكة إلى المسلمين من معه بمن فسار المدينة مقدمة من ونصف سنين
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يصم فلم معه المسلمون وأفطر رأفط وقديد

 بن كان قال الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني قال الزھري عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3090
 هللا صلى هللا رسول هفي توفي الذي البيت أتى حتى فمضى الناس يحدث وعمر المسجد دخل الصديق بكر أبا ان  يحدث عباس
 أكب ثم سلم و عليه هللا صلى النبي وجه إلى فنظر به مسجى كان حبرة برد وجھه عن فكشف عائشة بيت في وھو سلم و عليه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بعدھا تموت ال التي الموتة مت لقد موتتين عليه هللا يجمع ال وهللا قال ثم يقبله عليه

 أبا سمع الرحمن عبد بن سلمة أبو حدثني قال عمه عن شھاب بن أخي بن ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا - 3091
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الحديث فذكر الناس يكلم وعمر المسجد الصديق بكر أبو دخل  يقول ھريرة

 الظھر في يقرأ عباس بن يكن لم قال عكرمة نع أيوب ثنا أبي حدثني الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3092
 رسول في لكم كان قد{  فيه يسكت ان أمر فيما وسكت فيه يقرأ أن أمر فيما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قرأ قال  والعصر

  البخاري شرط على صحيح إسناده  نسيا ربك كان وما} {  حسنة أسوة هللا

 عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن أيوب أنا أبي حدثني الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3093
 في السالم عليھما وإسماعيل إبراھيم صورة فاخرج فأخرجت بھا فأمر اآللھة وفيه البيت يدخل ان أبى مكة قدم لما سلم و

 في فكبر البيت دخل ثم قال قط بھا اقتسما ما علموا لقد وهللا أما هللا قاتلھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال األزالم أيديھما
  البخاري شرط على صحيح إسناده  البيت في يصل ولم وخرج البيت نواحي

 و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن أيوب ثنا أبي حدثني الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3094
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بليل جمع من الثقل في بعثه سلم

  وقال وحده البسر نبيذ كره انه عباس بن عن عكرمة عن قتادة ثنا ھمام ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3095
  يالبخار شرط على صحيح إسناده  وحده البسر يكون ان فاكره المزاء عن القيس عبد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى

  عباس بن عن جبير بن سعيد عن عزرة عن قتادة ثنا ھمام ثنا قاال وعفان الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3096
 بألم عفان قال اإلنسان على أتى وھل السجدة تنزيل الجمعة يوم الصبح صالة في يقرأ كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

  مسلم رجال فمن عزرة غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  تنزيل
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 ان عباس بن عن جبير بن سعيد عن قتادة قال السميط أبي بن بكير أنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3097
  قوي إسناده  اناإلنس على أتى وھل السجدة تنزيل الجمعة يوم الغداة صالة في  قرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن سمعت قال الحنفي زميل أبو سماك ثنا الحنفي بارق بن ربه عبد ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3098
 كان فمن بأبي عائشة فقالت الجنة دخل أمتي من فرطان له كان من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عباس

  حسن إسناده  بمثلي يصابوا لم أمتي فرط فأنا قال أمتك من فرط له يكن لم فمن قالت موفقة يا فرط له كان ومن فقال فرط له

 انه ميناء بن الحكم عن سالم أبو حدث قال يحيى عن الدستوائي ھشام ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3099
 أقوام لينتھين  منبره أعواد على يقول سلم و عليه هللا صلى هللا سولر سمعا انھما عباس بن هللا وعبد عمر بن هللا عبد سمع
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح  الغافلين من ليكتبن ثم قلوبھم على هللا ليختمن أو الجمعات ودعھم عن

 الحكم عن سالم أبي عن كثير أبي بن يحيى عن العطار يزيد بن أبان ثنا خالد بن ھدبة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3100
  صحيح  بمثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عمر وبن عباس بن عن ميناء بن

 رأيت  قال عكرمة عن الزبير بن يعني حبيب حدثني فروخ بن عمرو ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3101
 عباس البن فذكرته ذلك فأنكرت خفض وإذا رفع وإذا جدس إذا يكبر فكان سلم و عليه هللا صلى النبي مسجد في يصلي رجال
  صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة تلك لك أم ال فقال

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن حماد ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3102
 هللا عبد ھذا لك وضع ميمونة له فقالت الليل من وضوءا له فوضعت ميمونة بيت في سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول كان  قال
  مسلم شرط على صحيح إسناده  التأويل وعلمه الدين في فقھه اللھم فقال عباس بن

 بن ثنا عفان ناهحدث أبي قال زيد بن علي عن حماد ثنا قاال موسى بن وحسن الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3103
 بن يا لك ھنيئا امرأته قالت مظعون بن عثمان مات لما  قال عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن على أنا سلمة

 أدري وما هللا لرسول اني فوهللا يدريك ما لھا فقال غضب نظرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليھا فنظر قال بالجنة مظعون
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب على ذلك فاشتد وصاحبك فارسك هللا رسول يا قالت به الو عفان قال بي يفعل ما

 عثمان الخير بسلفنا الحقي فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ابنة رقية ماتت حتى خيارھم من وكان لعثمان ذلك قال حين
 ونعيق وإياكن يبكين دعھن لعمر سلم و عليه هللا صلى يالنب فقال بسوطه يضربھن عمر فجعل النساء وبكت قال مظعون بن

 فمن واللسان اليد من كان ومھما والرحمة هللا فمن والعين القلب من يكن مھما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم الشيطان
 يمسح سلم و عليه هللا صلى يالنب فجعل تبكي جنبه إلى وفاطمة القبر شفير على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقعد الشيطان

 حديث:  الميزان في الذھبي وقال مھران بن يوسف ولين زيد بن علي لضعف ضعيف إسناده  لھا رحمة بثوبه فاطمة عين
  يصح وال الدفن فاطمة شھود فيه منكر

 و عليه هللا صلى نكا فقد األصوب وھو رقية وليست زينب أنھا 2127 الحديث في وسلف ھنا كذا رقية ماتت حتى:  قوله* * 
  معه عمر وكان رقية توفيت حين بدر في سلم

  يقول عباس بن سمعت قال حمزة أبي عن عوانة أبو ثنا الراسبي بشر أبو عيسى بن بكر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3104
 و عليه هللا صلى هللا نبي جاء ما لتفق مقبال خلفي سلم و عليه هللا صلى هللا بنبي أنا فإذا فالتفت الغلمان مع أسعى غالما كنت
 لي فادع اذھب فقال حطأة فحطأني بقفاي فأخذ تناولني حتى أشعر فلم قال دار باب وراء أختبئ حتى فسعيت قال الي اال سلم

  حسن إسناده  حاجة على فإنه سلم و عليه هللا صلى هللا نبي أجب فقلت معاوية فأتيت فسعيت كاتبه وكان قال معاوية
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 عن إبراھيم ثنا قال داود عن الرحمن عبد وأبو الفرات أبي بن يعني داود ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3105
 ثم الصالة بعد خطب ثم أذان بغير ركعتين فطر يوم بالناس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال عباس بن عن عطاء
  صحيح إسناده  يتصدقن ان فيأمرھن يأتيھن ان عندھن من قفا ما بعد بالال أمر ثم ھنفخطب النساء إلى فانطلق بالل بيد أخذ

 انه محمد بن القاسم عن الزناد أبي عن الرحمن عبد بن المغيرة ثنا عمرو بن الملك عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3106
 قربتھا ما وهللا فقال حبلى وكانت قال وامرأته عجالنيال بين العن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  يقول عباس بن سمع
 والذراعين الساقين حمش زوجھا وكان قال بشھرين اإلبار بعد السقي من يترك ان بعد النخل يسقى أن والعفر عفرنا منذ

 الھاد بن دادش بن فقال قال الذراعين عبل جعدا أجلى أسود غالما فولدت قال السحماء بن به رميت الذي وكان الشعرة أصھب
 في أعلنت قد امرأة تلك ال قال لرجمتھا بينة بغير راجما كنت لو سلم و عليه هللا صلى النبي قال التي المرأة أھي عباس البن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  اإلسالم

 وقال الساقين خدل ذراعينال عبل  فيه وقال معناه فذكر الزناد أبي بن ثنا سريج حدثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3107
  حسن إسناده  اإلبار بعد وقال خدل الھاشمي

  انه أبيه عن عباس بن هللا عبد بن علي عن الزھري حدثني فليح ثنا عمرو بن الملك عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3108
  نحس إسناد وھذا صحيح  يتوضأ ولم صلى ثم عضوا أكل سلم و عليه هللا صلى النبي رأى

 عكرمة عن حكيم بن ويعلي قتادة عن سعيد عن الوھاب وعبد سعيد أنا بكر بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3109
 بنى حكيم بن يعلى حديث وفي قال محرم وھو الحرث بنت ميمونة تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن
  البخاري شرط على صحيح إسناده  الماء بذلك بھا أعرس نسكه قضى فلما سرف له يقال بماء بھا

 نھى  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن ثابت أبي بن حبيب عن الشيباني ثنا أسباط ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3110
 أھل إلى وكتب قال جميعا يخلطا ان والتمر الزبيب وعن جميعا يخلطا ان والتمر البسر عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والتمر الزبيب يخلطوا ال أن جرش

 لما  قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3111
 و عليه هللا صلى النبي قال عنه هللا رضي بالخطا بن عمر وفيھم رجال البيت وفي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حضر
 حسبنا القرآن وعندنا الوجع عليه غلب قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان عمر فقال أبدا بعده تضلوا لن كتابا لكم اكتب سلم
 فلما عمر قال ما ليقو من وفيھم بعده تضلوا ال كتابا لكم يكتب قربوا يقول من فمنھم فاختصموا البيت أھل فاختلف هللا كتاب
 بن وكان هللا عبيد قال قوموا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند واالختالف اللغو أكثروا
 اختالفھم من الكتاب ذلك لھم يكتب ان وبين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بين حال ما الرزية كل الرزية ان يقول عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ولغطھم

 قدم  قال عباس بن عن أبيه عن جبير بن سعيد بن عن أيوب عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3112
 هللا نجى يوم عظيم يوم ھذا فقالوا ھذا ما فقال عاشوراء يوم يصومون يھود فوجد المدينة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فصامه بصيامه وأحق بموسى أولى فإني سلم و عليه هللا صلى النبي قال شكرا موسى فصامه قال فرعون آل وأغرق موسى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بصيامه وأمر

 توضأ انه  عباس بن عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3113
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فعله سلم و عليه هللا صلى النبي ان ذكر ثم واحدة غسلة منه عضو لك فغسل

 وداود عباس بن هللا عبيد بن هللا عبد بن حسين حدثني قال جريج بن أنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3114
 بن فقال واللبن العسل من عليكم أھون ھو أو النبيذ بھذا تبتغون سنة فقال حوله والناس عباس بن نادى رجال ان  على بن
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 فقال وعسال لبنا نسقيك أفال ومرث مغث قد شراب النبيذ ھذا ان فقال اسقونا فقال عباسا سلم و عليه هللا صلى النبي جاء عباس
 النبيذ فيھا بعساس واألنصار ھاجرينالم من أصحابه ومعه سلم و عليه هللا صلى النبي فأتى قال الناس منه تسقون مما أسقوني
 رسول فرضا عباس بن قال فاصنعوا ھكذا أحسنتم فقال رأسه فرفع يروي أن قبل عجل سلم و عليه هللا صلى النبي شرب فلما
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا صحيح  وعسال لبنا علينا شعابھا تسيل أن من الي أعجب ذلك سلم و عليه هللا صلى هللا

 أبا أن دينار بن عمرو أخبرني قال جريج بن ثنا قاال وروح جريج بن أنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد ثناحد -  3115
 ووجد إزارا يجد لم من  يقول يخطب وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمع أنه عباس بن حدثني قال أخبره الشعثاء
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يلبسھمافل خفين ووجد نعلين يجد لم ومن فليلبسھا سراويل

 أبا أن دينار بن عمرو أخبرني قال جريج بن عن وحجاج جريج بن أنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3116
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حرام وھو ميمونة نكح سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أخبره عباس بن أن أخبره الشعثاء

 عباس بن مولى وعكرمة طاوسا سمع أنه الزبير أبو أخبرني جريج بن أنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3117
 امرأة إني فقالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول المطلب عبد بن الزبير بنت ضباعة جاءت  قال أنه عباس بن عن يخبران
 رجاله صحيح إسناده  فأدركت قال حبستني حيث محلي أن واشترطي أھلي قال أھل كيف تأمرني فكيف الحج أريد وإني ثقيلة
  الصحيح رجال ثقات

 عباس بن عن صالح أبي عن جحادة بن محمد عن شعبة ثنا قاال وحجاج جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3118
 يعني أراه شعبة قال حجاج قال والسرج المساجد عليھا لمتخذينوا القبور زائرات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن  قال

  صالح أبي لضعف ضعيف إسناد وھذا"  السرج"  قوله دون لغيره حسن  اليھود

  قال سلمة بن موسى عن قتادة عن شعبة حدثني قال وحجاج شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3119
 إسناده  سلم و عليه هللا صلى القاسم أبي سنة ركعتين فقال اإلمام مع أصل لم إذا بمكة كنت إذا أصلي كيف عباس بن سألت
  مسلم رجال فمن سلمة بن موسى غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح

 هللا صلى نبيال أجنب  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن شريك أخبرنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3120
 يا فقالت منھا يغتسل أن سلم و عليه هللا صلى النبي فأراد فضلة وفضلت جفنة في ميمونة فاغتسلت وميمونة سلم و عليه

  ينجس ال الماء ان قال أو جنابة عليه ليست الماء ان سلم و عليه هللا صلى النبي يعني فقال منه اغتسلت قد اني هللا رسول
  عكرمة في سماك واضطراب عبدهللا بن شريك لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح

 بن عن جبير بن سعيد عن أراه قال عمرو بن الفضيل عن األعمش عن شريك ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3121
 يقول ما باسع بن فقال المتعة عن وعمر بكر أبو نھى الزبير بن عروة فقال سلم و عليه هللا صلى النبي تمتع  قال عباس
 ويقول سلم و عليه هللا صلى النبي قال أقول سيھلكون أراھم عباس بن فقال المتعة عن وعمر بكر أبو نھى يقول قال عرية
  ضعيف إسناده  وعمر بكر أبو نھى

 هللا لىص هللا رسول قال قال عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن شريك ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3122
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  وحي أو قرآن علي به سينزل أنه ظننت حتى بالسواك أمرت لقد  سلم و عليه

 عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن عن عقيل ثنا ليث ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3123
 شرط على صحيح إسناده  دسما له ان قال ثم فمضمض بماء دعا ثم لبنا لمس و عليه هللا صلى هللا رسول شرب  قال أنه

  الشيخين
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 أنه عباس بن عن جبير بن سعيد عن مسلم بن يعلى أخبرني قال جريج بن عن حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3124
 عدي بن قيس بن حذافة بن هللا عبد في}  منكم األمر وأولي الرسول وأطيعوا هللا أطيعوا آمنوا الذين أيھا يا{  نزلت  قال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  السرية في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثه إذ السھمي

 رسول عھد في المحكم جمعت  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو أنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3125
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  المفصل قال المحكم وما له فقلت قال حجج عشر بن وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا

 ولم الحسن فقام عباس وبن بالحسن مرت جنازة أن  سيرين بن عن منصور أنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3126
 رجال ثقات رجاله لغيره حسن  وقعد قام فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا أقام عباس البن الحسن فقال عباس بن يقم

  الشيخين

 يأذن الخطاب بن عمر كان  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو أنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3127
 لھم فأذن قال علمتم قد نمم انه عمر فقال مثله ھو من أبنائنا ومن معنا الفتى لھذا يأذن بعضھم فقال معھم لي ويأذن بدر ألھل
 ان عليه فتح إذا سلم و عليه هللا صلى نبيه أمر فقالوا والفتح هللا نصر جاء إذا السورة ھذه عن فسألھم معھم لي وأذن يوم ذات

 أجله بحضور سلم و عليه هللا صلى نبيه أخبر ولكنه كذلك ليست قلت قال عباس بن يا تقول ما لي فقال إليه ويتوب يستغفره
 ربك بحمد فسبح{  موتك عالمة فذلك}  أفواجا هللا دين في يدخلون الناس ورأيت{  مكة فتح}  والفتح هللا نصر جاء إذا{  لفقا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ترون ما على تلوموني كيف لھم فقال}  توابا كان إنه واستغفره

 هللا صلى النبي أھل  قال انه عباس بن عن مجاھد عن زياد أبي بن يزيد أنبأنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3128
 الھدى ساق يكن لم من وأمر الھدى أجل من يحل ولم يقصر ولم والمروة الصفا وبين بالبيت طاف قدم فلما بالحج سلم و عليه
  زياد أبي بن يزيد لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  يحل ثم يحلق أو يقصر وان يسعى وان يطوف أن

 النبي ان  عباس بن عن رجل عن أمية بن إسماعيل أخبرني قال جريج بن عن حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3129
  عباس ابن عن راويه إلبھام ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  البارد الحلو قال أطيب الشراب أي سئل سلم و عليه هللا صلى

  يقول عباس بن سمعت قال جمرة أبي عن شعبة أنا قال وحجاج شعبة ثنا جعفر نب محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3130
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ركعة عشرة ثالث الليل من يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان

 هللا رسول بي مر  يقول عباس بن سمعت قال حمزة أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3131
 إليه فرجعت معاوية إلى بعثني ثم حطاة فحطأني فدعاني باب خلف منه فاختبأت الغلمان مع ألعب وأنا سلم و عليه هللا صلى
  حسن إسناده  يأكل ھو فقلت

 قال تثاب أبي بن حبيب ثنا بھز قال حبيب عن شعبة ثنا قاال وبھز جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3132
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جثامة بن جعفر بن وقال الصعب أھدى  يقول عباس بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حمار رجل قال أو حمار عجز بھز قال فرده محرم وھو حمار شقة

 مررت  قال جبير بن سعيد سمعت قال عمرو بن المنھال عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3133
 من وقال فغضب قال خاطئة كل لھم يرمونھا دجاجة نصبوا قد فتية فإذا المدينة طرق من طريق في عباس وبن عمر بن مع
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بالحيوان يمثل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن عمر بن فقال فتفرقوا قال ھذا فعل

  أخبرني قال الشعبي سمعت قال الشيباني سليمان سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3134
  عباس بن قال حدثك من عمرو أبا يا فقلت خلفه وصفوا فأمھم منبوذ قبر على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع مر من

  يخينالش شرط على صحيح إسناده
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 إنما عباس بن قال قال طاوس عن ميسرة بن الملك عبد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3135
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  له خير أخاه يمنحھا ان أرض له كانت من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 الحجر عند كان انه عباس بن عن مجاھد عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن دمحم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3136
 وال تقاته حق هللا اتقوا آمنوا الذين أيھا يا{   سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فقال ويقبله الحجر به يضرب محجن وعنده
 طعامه ھو بمن فكيف معيشتھم الدنيا ھلأ على ألمرت األرض في الزقوم من قطرت قطرة أن لو}  مسلمون وأنتم إال تموتن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  غيره طعام له وليس

 جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن يحدث سليمان سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3137
 سلم و عليه هللا صلى النبي أختھا فأتت تصوم أن قبل فماتت شھرا تصوم أن فنذرت البحر امرأة ركبت  قال أنه عباس بن عن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنھا تصوم أن فأمرھا له ذلك فذكرت

 مجاھد عن يحيى أبي عن األعمش يعني سليمان عن عياض بن فضيل ثنا القواريري ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3138
  ضعيف إسناده  ذكرهف الزقوم من قطرة أن لو  قال عباس بن عن

 بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن سليمان عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3139
 سبيل في الجھاد وال فقيل قال العشر أيام يعني األيام ھذه في منه أفضل عمل ما  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذلك من بشيء يرجع لم ثم وماله بنفسه خرج من اال هللا سبيل في الجھاد وال قال هللا

 شيخ خلف صليت  عباس البن قلت قال عكرمة عن قتادة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3140
 تلك لك أم ال عباس بن فقال السجود من رأسه رفع وإذا سجد ذاإ يكبر تكبيرة وعشرين ثنتين فيھا فكبر الظھر صالة أحمق
  البخاري شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى القاسم أبي سنة

 بن ميمون عن الحكم بن علي عن عروبة أبي بن سعيد ثنا قاال وروح جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3141
 وعن الطير من مخلب ذي كل عن خيبر يوم نھى سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن مھران
  الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  السباع من ناب ذي كل

 ان  عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن شعبة ثنا قاال الصمد عبد وأبو جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3142
  السقاء في من يشرب وان الجاللة لبن عن نھى الصمد عبد أبو قال والجاللة المجثمة عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده

 هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة نع قتادة عن سعيد ثنا الصمد عبد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3143
  قبله ما مكرر وھو صحيح  السقاء في من الشرب وعن المجثمة وعن الجاللة لبن عن نھى سلم و عليه

 أن  عباس بن عن زيد بن جابر عن قتادة عن سعيد ثنا قاال بكر وبن جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3144
 ما الرضاع من يحرم فإنه الرضاعة من أخي ابنة إنھا فقال يتزوجھا أن حمزة ابنة على أريد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  النسب من يحرم

 وھى امرأته غشي رجال ان  عباس بن عن مقسم عن قتادة عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3145
 إسناد وھذا موقوفا صحيح  دينار نصف أو بدينار يتصدق ان فأمره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ذلك عن فسأل حائض
  البخاري رجال فمن مقسم غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 صلى هللا نبي ان عباس بن عن المسيب بن سعيد عن قتادة عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3146
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قيئه في كالعائد ھبته في العائد  قال سلم و عليه هللا
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 أبو ثنا قال قتادة عن سعيد أنا قال ھارون بن ويزيد قتادة عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3147
 إله ال الحليم العظيم هللا اال إله ال الكرب عند يقول كان انه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عباس بن عن الرياحي العالية
 ورب السبع السماوات رب يزيد قال الكريم العرش ورب واألرض السماوات رب هللا اال إله ال العظيم العرش رب هللا اال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الكريم العرش

 هللا صلى النبي وقت  عباس بن عن أبيه عن طاوس بن أنا قال معمر ثنا جعفر بن محمد ناث أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3148
 ممن عليھن أتى ولمن لھم ھن قال يلملم اليمن وألھل قرن نجد وألھل الجحفة الشام وألھل الحليفة ذا المدينة ألھل سلم و عليه

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ةمك أھل ذلك بلغ حتى بدأ حيث من ثم والعمرة الحج أراد ممن سواھم

 صلى  قال عباس بن عن يحدث األعرج حسان أبا سمعت قال قتادة عن شعبة ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3149
 مث نعلين وقلدھا عنھا الدم سلت ثم األيمن سنامھا صفحة فاشعر ببدنة فأتى الحليفة بذي الظھر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  بالحج أھل البيداء على به استوت فلما فركبھا براحلته دعا
  مسلم رجال فمن األعرج حسان أبي

 عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن شعبة حدثني قال وحجاج شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3150
 رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  واإلبھام الخنصر يعني سواء وھذه ھذه  قال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو ان

  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات

 لعن قال عباس بن عن عكرمة عن قتادة عن شعبة حدثني قاال وحجاج جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3151
 إسناده  بالرجال النساء من والمتشبھات بالنساء الرجال من المتشبھين هللا لعن  حجاج قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  البخاري شرط على صحيح

 قال تميم بني من رجال سمع  انه يحدث إسحاق أبا سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3152
 و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا لقد عباس بن وقال اإلخالص ذاك قال الصالة في ھكذا يعني بأصبعه الرجل قول عن سألت
  حسن  إبطيه بياض يرى حتى يسجد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ولقد فيه عليه سينزل انه ظننا حتى بالسواك سلم

 ثابت بن عدي أخبرني بھز قال ثابت بن عدي عن شعبة حدثنا قاال وبھز جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3153
 وأكثر قال فطر يوم أو أضحى يوم خرج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال
 تلقي المرأة فجعلت بالصدقة أمرھنف بالل ومعه النساء أتى ثم بعدھما وال قبلھما يصل لم ركعتين فصلى فطر يوم قال انه ظني

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  صخابھا وقال فطر يوم قال بھز يشك ولم وسخابھا خرصھا

 عن جبير بن سعيد عن السائب بن وعطاء ثابت بن عدي ثنا شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3154
 إله ال يقول ان مخافة الطين فرعون في في يدس كان جبريل ان  سلم و عليه هللا لىص النبي إلى أحدھما رفعه قال عباس بن
  عباس ابن على موقوفا صحيح  هللا اال

 بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال ثابت بن عدي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3155
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  غرضا الروح فيه شيئا تتخذوا ال  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس

 هللا صلى النبي عن قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن قلت شعبة أي قال مثله  ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3156
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه
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 عباس بن سألت قال الحكم أبا سمعت قال كھيل بن سلمة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3157
 على صحيح إسناده  النبيذ فليحرم ورسوله هللا حرم ما يحرم ان سره من  عباس بن فقال والحنتم الدباء وعن الجر نبيذ عن
  مسلم رجال فمن الحكم أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط

 عباس بن عن يحدث الحكم أبا سمعت قال كھيل بن سلمة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد ثناحد -  3158
  مسلم شرط على صحيح إسناده  وعشرون تسع الشھر تم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 بن عن فحدث رباح أبي بن عطاء سألت لقا مشاش عن شعبة ثنا جعفر بن محمد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3159
  جيد إسناد وھذا صحيح  بليل جمع من يتحملوا ان وضعفتھم ھاشم بني صبيان أمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  عباس

 جبير بن سعيد عن يحدث البطين مسلما سمعت قال مخول عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3160
 وفي اإلنسان على أتى وھل السجدة تنزيل ألم الصبح صالة في يقرأ كان أنه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن نع

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والمنافقين الجمعة بسورة الجمعة

 شداد بن هللا عبد عن ذر نع ومنصور سليمان عن شعبة ثنا قاال وحجاج جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3161
 فقال قال به يتكلم أن من إليه أحب حممة أحدنا يكون ألن بالشيء أنفسنا نحدث انا هللا رسول يا  قالوا انھم عباس بن عن

 على صحيح إسناده  الوسوسة إلى امره رد الذي  الحمد اآلخر وقال الوسوسة على اال منكم يقدر لم الذي  الحمد أحدھما
  لشيخينا شرط

 رسول ان  عباس بن عن مجاھد عن منصور عن شعبة ثنا قاال وحجاج جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3162
 إناء أو شراب من بعس دعا ثم عسفان أتى حتى فصام مكة فتح حين رمضان في المدينة من خرج سلم و عليه هللا صلى هللا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أفطر شاء ومن صام شاء من يقول عباس بن فكان فشرب

  يقول عباس بن سمعت قال جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3163
 راتقذ األضب وترك واألقط السمن من فأكل وأضبا وأقطا سمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى حفيد أم خالتي أھدت
 إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مائدة على أكل ما حراما كان ولو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مائدة على وأكل

  الشيخين شرط على صحيح

 رسول قدم  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3164
 موسى فيه ظھر الذي اليوم ھذا فقالوا ذلك عن فسألھم عاشوراء يوم صاموا قد اليھود فإذا المدينة سلم و عليه هللا ىصل هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فصوموه منھم بموسى أولى أنتم ألصحابه سلم و عليه هللا صلى النبي فقال فرعون على

 صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3165
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عاملين كانوا بما أعلم خلقھم إذ هللا فقال المشركين أوالد عن سئل أنه  سلم و عليه هللا

 أنه عباس بن عن عمر بن يحيى عن حكمال عن شعبة ثنا قاال وحجاج جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3166
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  والنقير والمزفت الدباء عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال

  مسلم رجال فمن عمر أبي يحيى غير الشيخين

 بن عن صھيب عن الجزار بن يحيى عن كمالح عن شعبة ثنا قاال وعفان جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3167
 البصرة أھل من رجل قال صھيب من قلت صھيب عن الجزار بن يحيى عن الحكم أخبرنيه حديثه في يعني عفان وقال عباس
 ينصرف فلم يصلي وھو سلم و عليه هللا صلى النبي يدي بين فمر ھاشم بني من وغالم ھو حمار على كان أنه  عباس بن عن
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  ينصرف ولم بينھما فرق أو بينھما ففرع سلم و عليه هللا صلى النبي بركبتي فآخذتا المطلب عبد بنى من انجاريت وجاءت
  صھيب غير الصحيح رجال ثقات رجاله حسن إسناده

 سعيد سمعت بھز قال جبير بن سعيد عن الحكم عن شعبة ثنا قاال وبھز جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3168
 حمار عجز محرم وھو بقديد وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أھدى جثامة بن الصعب ان  عباس بن عن جبير بن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  دما يقطر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرده

 عند بات  انه عباس بن عن يرجب بن سعيد عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3169
 قال نحوھا كلمة أو الغالم أنام فقال قام ثم نام ثم أربعا فصلى اآلخرة العشاء بعد سلم و عليه هللا صلى النبي فجاء ميمونة خالته
  فصلى خرج ثم خطيطه أو غطيطه سمعت حتى نام ثم خمسا صلى ثم يمينه عن فجعلني فأخذني يساره عن فقمت يصلي فقام
  الشيخين شرط على صحيح دهإسنا

 زوج ميمونة خالتي عند بت قال عباس بن عن جبير بن عن الحكم عن شعبة ثنا حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3170
 فقال أربعا فصلى قام ثم نام ثم أربعا فصلى جاء ثم العشاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصلى  سلم و عليه هللا صلى النبي
 سمعت حتى نام ثم ركعتين ثم ركعات خمس صلى ثم يمينه عن فجعلني يساره عن فقمت فجئت قال نحوھا كلمة أو لغليما نام

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الصالة إلى خرج ثم خطيطه أو غطيطه

 و عليه هللا صلى لنبيا عن عباس بن عن مجاھد عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3171
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالدبور عاد وأھلكت بالصبا نصرت  قال انه سلم

 بن عن مجاھد عن الحكم ثنا روح قال الحكم عن شعبة ثنا قاال وروح جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3172
 العمرة دخلت فقد كله الحل فليحل ھدى عنده يكن لم فمن بھا متعنااست عمرة ھذه  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القيامة يوم إلى الحج في

 بن سألت قال الطائي البختري أبي عن مرة بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3173
 قال يوزن وحتى منه يؤكل أو منه يأكل حتى النخل بيع عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  فقال النخل بيع عن عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يحزر حتى عنده رجل فقال يوزن ما فقلت

  عباس بن عن الجزار بن يحيى عن مرة بن عمرو عن وحجاج شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3174
 ويتأخر يتقدم فجعل سلم و عليه هللا صلى النبي يدي بين يمر أن يريد جدي فجعل يصلي كان سلم و عليه هللا صلى نبيال ان
  مسلم رجال فمن الجزار بن يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  الجدي وراء يرى حتى ويتأخر يتقيه حجاج قال

 في بت  قال عباس بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال الحكم حدثني عبةش ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3175
 أو شعبة قال الغالم أو الغليم أنام قال ثم أربعا فصلى جاء ثم العشاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصلى ميمونة خالتي بيت
 ثم يمينه عن فجعلني قال يساره عن فقمت ىفصل قام ثم قال وضوءه أحفظ ال قال فتوضأ قام ثم قال نام ثم قال ھذا نحو شيئا
  الصالة إلى خرج ثم ركعتين صلى ثم خطيطه أو غطيطه سمعت حتى نام ثم قال ركعتين صلى ثم قال ركعات خمس صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 و عليه هللا صلى هللا سولر خرج  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم ثنا شعبة ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3176
 أفطر ثم قال فشربه لبن من بقدح دعا ثم قديدا أتى حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصام مكة يغزو وھو رمضان في سلم

  صحيح إسناده  مكة أتوا حتى أصحابه

 بن سعيد عن يحدث قتادة عتسم قال شعبة حدثني قال وحجاج شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3177
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قيئه في كالعائد ھبته في العائد  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن جبير



 
 

362 
 

 يقول عباس بن سمع انه يحدث المسيب بن سعيد سمعت قال قتادة حدثني شعبة ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3178
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قيئه في كالعائد ھبته في العائد  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 عليه هللا صلى نبيكم عم بن حدثني قال العالية أبي عن قتادة عن شعبة حدثني حجاج حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3179
 ونسبه متى بن يونس من خير أنا يقول ان لعبد ينبغي ما  جل و عز هللا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال سلم و
 مربوعا عيسى رأى انه وذكر شنوءة رجال من كأنه طواال آدم السالم عليه موسى رأى وانه به أسري انه وذكر قال أبيه إلى
  ينالشيخ شرط على صحيح إسناده  النار خازن ومالكا الدجال رأى انه وذكر جعدا والبياض الحمرة إلى

 نبيكم عم بن ثنا قال الرياحي العالية أبا سمعت قال قتادة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3180
 و عليه هللا صلى هللا رسول وذكر  أبيه إلى ونسبه متى بن يونس من خير أنا يقول أن لعبد ينبغي ما قال سلم و عليه هللا صلى
 وذكر جھنم خازن مالكا وذكر مربوع جعد عيسى وقال شنوءة رجال من كأنه طوال آدم موسى فقال به أسرى حين سلم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الدجال

 بني من رجل قال قال األعرج حسان أبا سمعت قال قتادة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3181
 و عليه هللا صلى نبيكم سنة فقال حل فقد بالبيت طاف من ان بالناس تشعبت أو تشغفت قد التي تياالف ھذه ما  عباس البن الھجيم
  مسلم رجال فمن حسان أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  رغمتم وان سلم

 له يقال الھجيم بني من رجل قال قال عرجاأل حسان أبا ان قتادة عن شعبة حدثني حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3182
 سلم و عليه هللا صلى نبيكم سنة فقال حل فقد بالبيت طاف من  الناس تشغفت قد الذي الفتوى ھذه ما عباس البن بجيل بن فالن
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ھي كيف أدري وال شغبت أقول أنا شعبة قال رغمتم وان

 شرط على صحيح إسناده  الناس في تفشغ قد وقال الحديث فذكر  قتادة ثنا ھمام ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3183
  مسلم

 جئت  قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن مالك ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3184
 االحتالم ناھزت وقد الصالة في فدخلت الصف يدي بين فتركته مارح على وأنا بمنى يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذلك يعب فلم

 ناھزت قد يومئذ وأنا أتان على راكبا أقبلت  قال الحديث ھذا الرحمن عبد على وقرأت قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3185
 في فدخلت األتان وأرسلت فنزلت الصف بعض يدي بين فمررت بالناس صليي سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول االحتالم
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أحد علي ذلك ينكر فلم الصف

 النبي أن عباس بن عن الشعبي عن األحول عاصم عن سفيان ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3186
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قائم وھو زمزم من شرب  سلم و عليه هللا صلى

 هللا عبد حدثني قال زميل أبو حدثني قال عمار بن عكرمة ثنا المھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3187
 فقال المشركين صالح الحديبية يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  لھم فقلت اعتزلوا الحرورية خرجت لما قال عباس بن

 فقال قاتلناك ما هللا رسول انك نعلم لو قالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول محمد{  عليه صالح ما ھذا علي يا اكتب لعلي
 عبد بن محمد عليه صالح ما ھذا واكتب علي يا امح رسولك اني تعلم أنك اللھم علي يا امح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 حسن إسناده  نعم قالوا ھذه من أخرجت النبوة من يمحاه ذلك محوه يكن ولم نفسه محا وقد علي من خير هللا وللرس وهللا هللا
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 ان عباس بن إلى كتب قال مليكة أبي بن عن عمر بن نافع ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3188
 على اليمين ولكن وأموالھم ناس دماء الناس من ناس ادعى بدعواھم أعطوا الناس ان لو  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عليه المدعي

 مات  قال عباس بن عن شرحبيل بن أرقم عن إسحاق أبي عن يلإسرائ ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني  عبد حدثنا - 3189
 ابن له روى فقد شرحبيل بن أرقم غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  يوص ولم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ثقة وھو ماجة

 بن عن جبير بن سعيد عن السائب نب عطاء عن شعبة ثنا قاال جعفر وبن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3190
 في تنزل البركة فإن وسطھا من تأكلوا وال حولھا من كلوا فقال ثريد من بقصعة أتي سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس
 له روى فقد السائب بن عطاء غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده  حافتيھا من أو جوانبھا من جعفر بن قال وسطھا
  السنن أصحاب

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن عائشة أبي بن موسى عن عوانة أبي عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3191
 قال شفتيه يحرك فكان شدة التنزيل من يعالج سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال}  به لتعجل لسانك به تحرك ال{  قوله في
 بن رأيت كما أحرك أنا سعيد لي وقال يحرك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان كما فتيش أحرك أنا عباس بن لي فقال
 ثم صدرك في جمعه قال}  وقرآنه جمعه علينا إن به لتعجل لسانك به تحرك ال{  جل و عز هللا فأنزل شفتيه يحرك عباس
 إسناده  أقرأه كما قرأه جبريل انطلق إذا ذلك بعد فكان}  بيانه علينا إن ثم{  وأنصت له فاستمع}  قرآنه فاتبع قرأناه فإذا{  نقرؤه
  الشيخين شرط على صحيح

 قدمنا  قال عباس بن عن العرني الحسن عن كھيل بن سلمة عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3192
 ترموا ال ابني ويقول أفخاذنا يلطح فجعل المزدلفة ليلة حمراتنا على المطلب عبد بني أغيلمة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين رجال ثقات رجاله سند وھذا صحيح  الشمس تطلع حتى يرمي أحدا أخال ال عباس بن قال الشمس تطلع حتى الجمرة

 سقط جديا ان  عباس بن عن العرني يعني الحسن عن سلمة عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3193
 بن الحسن غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن  صالته يقطع فلم يصلي وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يدي بين

  مسلم رجال فمن العرني عبدهللا

 ميمونة خالتي عند بت  قال عباس بن عن كريب عن سلمة عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3194
 توضأ ثم شناقھا فأطلق القربة فأتى قام ثم ويديه وجھه غسل ثم حاجته فأتى الليل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقام

 يصلي فقام فتوضأت أرتقبه كنت اني يرى ان كراھية فتمطأت فقمت فصلى قام ثم أبلغ وقد يكثر لم الوضوءين بين وضوء
 ركعة عشرة ثالث الليل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة فتتامت يمينه عن فأدارني بأذني فأخذني يساره عن فقمت
 اجعل اللھم دعائه في يقول وكان يتوضأ ولم فصلى فقام بالصالة فآذنه بالل فاتاه نفخ نام إذا وكان نفخ حتى فنام اضطجع ثم
 ومن نورا تحتي ومن نورا فوقي ومن نورا يساري وعن نورا يميني وعن نورا سمعي وفي نورا بصري وفي نورا قلبي في

 فذكر بھن فحدثني العباس ولد بعض فلقيت قال التابوت في وسبع كريب قال نورا لي وأعظم نورا خلفي ومن نورا أمامي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  خصلتين وذكر قال وبشري وشعري ودمي ولحمي عصبي

  فقالت لھا صبيا رفعت امرأة ان كريب عن عقبة بن إبراھيم عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3195
  مسلم رجال فمن عقبة بن إبراھيم غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  أجر ولك نعم قال حج ألھذا هللا رسول يا

 إسناده  بمثله  اسعب بن عن كريب عن عقبة بن محمد عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3196
  صحيح
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 رسول وكان  قال عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3197
 الحديث أصحاب يتفقد شعبة كان يقول أبي سمعت الرحمن عبد أبو قال سجد إذا إبطيه بياض يرى سلم و عليه هللا صلى هللا
  التميمي لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  شبابة يعني الجميل الغالم ذلك فعل ما يوما فقال

 قال عباس بن عن وعلة بن الرحمن عبد عن أسلم بن زيد عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3198
  مسلم شرط على صحيح إسناده  طھر فقد دبغ اھاب أيما  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 هللا رسول ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن حبيب عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3199
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجمرة رمى حتى لبى سلم و عليه هللا صلى

  قال ھرمز بن يزيد عن سعد بن قيس عن حازم بن جرير ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3200
 سألتني انك إليه فكتب جوابه كتب وحين كتابه قرأ حين عباس بن فشھدت أشياء عن يسأله عباس بن إلى عامر بن نجدة كتب
 يقتل يكن لم هللا رسول وان أحدا المشركين صبيان من يقتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ھل وسألت قال الحديث وذكر
  مسلم شرط على صحيح إسناده  قتله حين الغالم من الخضر علم ما منھم تعلم تكون أن اال أحدا منھم تقتل فال وأنت أحدا منھم

 نصر جاء إذا{  نزلت لما  قال عباس بن عن رزين أبي عن عاصم عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3201
  حسن إسناده  كلھا السورة هللا نصر جاء إذا فقيل نفسه إليه نعيت قد ان سلم و عليه هللا صلى النبي علم}  والفتح هللا

 امرأة ان عباس بن عن كريب عن عقبة بن إبراھيم عن سفيان ثنا نعيم وأبو أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3202
 شرط على صحيح إسناده  أجر ولك نعم قال حج ألھذا هللا رسول يا  فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي إلى لھا صبيا رفعت
  مسلم رجال فمن عقبة بن إبراھيم غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم

 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن المسعودي ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3203
  حسن إسناد وھذا صحيح  الشمس تطلع حتى الجمرة ترموا ال وقال جمع من أھله ضعفة قدم

 عباس بن عن العرني الحسن عن كھيل بن سلمة عن سفيان ثنا قاال الرحمن وعبد وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3204
 فقال العباس أبا يا جلر له فقال الرحمن عبد قال والطيب رجل فقال قال النساء اال شيء كل لكم حل فقد الجمرة رميتم إذا  قال
 ثقات رجاله لغيره صحيح  ال أم ذاك أفطيب بالمسك رأسه يضمخ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فقد أنا أما عباس بن

  مسلم رجال فمن العرني عبدهللا بن الحسن غير الشيخين رجال

 بن عن عباس بن هللا عبد بن علي بن محمد عن يادز أبي بن يزيد عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3205
  ضعيف إسناده  العقيق المشرق ألھل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقت  قال عباس

 عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن األعرج حسان أبي عن قتادة عن ھشام ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3206
 شرط على صحيح إسناده  نعلين وقلد الدم عنه وأماط األيمن السنام شق في ھديه وأشعر بالحج أحرم يفةالحل ذا أتى لما سلم و

  مسلم

 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن ھند أبي بن سعيد بن هللا عبد ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3207
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والصحة الفراغ الناس من كثير فيھما مغبون نعمتان  سلم و عليه هللا

 بذات رمضان ھالل تراءينا  قال البختري أبي عن مرة بن عمرو عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3208
 شرط على حيحص إسناده  رؤيته إلى مده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان فقال فسأله عباس بن إلى رجال فارسلنا عرق

  الشيخين
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 عليه هللا صلى هللا رسول خرج  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن شعبة عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3209
 ثقات رجاله صحيح إسناده  مكة دخل حتى مفطرا يزل فلم أفطر قديدا أتى فلما رمضان شھر في صائما المدينة من سلم و

  ممقس غير الشيخي رجال

 صوم في تماروا انھم  عباس بن عن التوأمة مولى صالح عن ذئب أبي بن ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3210
  حسن إسناده  فشرب بلبن سلم و عليه هللا صلى النبي إلى الفضل أم فأرسلت عرفة يوم سلم و عليه هللا صلى النبي

 صلى النبي أن  عباس بن عن مقسم عن الحكم عن شعبة ثنا قاال جعفر بن ومحمد وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3211
  مقسم غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  صائم وھو بالقاحوحة وكيع قال احتجم سلم و عليه هللا

 وھو عباس بن إلى ھيتانت قال األعرج بن الحكم من سمعه عمر بن حاجب  ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3212
 التاسعة من فأصبح فاعدد المحرم ھالل رأيت إذا فقال أصومه يوم أي عاشوراء عن أخبرني فقلت زمزم في رداءه متوسد
  مسلم شرط على صحيح إسناده  نعم قال سلم و عليه هللا صلى محمد يصومه كان أكذاك قلت قال صائما

 عن عباس البن مولى عمير بن هللا عبد عن عباس بن القاسم عن ذئب أبي بن ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3213
  قوي إسناده  التاسع اليوم ألصومن قابل إلى بقيت لئن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن

 رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3214
  حسن إسناده  فوقه من تنزل البركة فإن جوانبه من وكلوا فوقه من الطعام تأكلوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا

 جبير بن سعيد سمعت جعفر بن قال ثابت بن عدي عن شعبة ثنا قاال جعفر وبن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3215
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  غرضا الروح فيه شيئا تتخذوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس قال قال عباس بن عن

 بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن الثوري ثنا قال الرزاق وعبد سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3216
 فيه شيئا يتخذ ان نھى الرزاق عبد قال غرضا الروح يهف شيئا تتخذوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
  الصحيح رجال رجاله سند وھذا صحيح  الروح

 و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن الضحى أبي عن جابر عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3217
  ضعيف إسناده  خلفه وھذا قدامه ھذا أخاه وحمل حمله سلم

 أھدى جثامة بن الصعب ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن الحكم عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3218
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فرده محرم وھو دما يقطر حمار عجز سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى

 الضب عباس بن عند ذكر  قال منه سمعت األصم بن يزيد عن برقان بن جعفر ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3219
 هللا رسول بعث إنما تقولون ما بئس فقال يحرمه ولم يحله فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به أتى جلسائه من رجل فقال
 ضب لحم فيه طعام عھاوم الحرث بنت ميمونة أختھا تزور الحرث بنت حفيد أم جاءت ومحرما محال سلم و عليه هللا صلى
 كان ولو عنده من فأكله يده فكف ضب لحم فيه ان له فقيل إليه فقرب اغتبق ما بعد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجاء
  مسلم شرط على صحيح إسناده  نعافه ونحن بأرضنا ليس وقال عنه نھاھم حراما

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن دةقتا عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3220
 عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  وخنصره إبھامه بين وضم سواء وھذه ھذه  سلم
  البخاري رجال فمن
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 قال قال عباس بن عن المسيب بن سعيد عن قتادة عن ھشام ثنا قاال عامر وأبو وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3221
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قيئه في كالعائد ھبته في العائد  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 قال قال عباس بن عن جبير بن نافع عن الفضل بن هللا عبد عن أنس بن مالك عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3222
 صحيح إسناده  إقرارھا وصماتھا قال نفسھا في تستأمر والبكر وليھا من بنفسھا أولى األيم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على

 قالت  قال عباس بن عن السلمي الحكم أبي عمران عن سلمة عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3223
 قلت كما قلت ما ان وعرفنا اتبعناك ذھبة أصبحت فإن ذھبة الصفا لنا يصبح ربك لنا ادع سلم و عليه هللا صلى للنبي قريش
 أحدا أعذبه ال عذابا عذبته ذلك بعد منھم كفر فمن ذھبة الصفا ھذه لھم أصبحت شئت ان فقال جبريل فأتاه جل و عز ربه فسأل
 رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  التوبة وابأب لھم افتح بل ال رب يا قال التوبة أبواب لھم فتحنا شئت وان العالمين من
  مسلم رجال فمن الحكم أبي عمران غير الشيخين رجال ثقات

 النبي إلى رجل جاء قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3224
 فا قال نعم قال تقضيه أكنت دين عليھا كان لو أرأيت قال ماتت وقد تحج ان نذرت أختي ان  فقال سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالوفاء أحق وتعالى تبارك

  قال عباس بن عن طاوس عن مسلم بن الحسن عن جريج بن عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3225
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الخطبة قبل بالصالة فبدؤوا وعمر بكر وأبي مسل و عليه هللا صلى النبي مع العيد شھدت

 خرج  قال عباس بن سمعت قال عابس بن الرحمن عبد سمعت قال سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3226
 ثم قال ركعتين فصلى الصلت بن ركثي دار فأتى الصغر من شھدته ما منه مكاني ولوال عيد يوم سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  إقامة وال أذانا يذكر ولم قال بالصدقة وأمر خطب

 عباس بن عن طاوس عن مسلم بن الحسن عن جريج بن عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3227
 قوي إسناده  إقامة وال أذان بغير العيد في وعثمان وعمر بكر وأبو خطب ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال

  السنن أصحاب له روى فقد الوليد بن عبدهللا غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن سليمان حدثني سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3228
 الجھاد وال قال هللا سبيل في الجھاد وال قيل األيام ھذه من أفضل فيه العمل أيام األيام من ما  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  منه بشيء يرجع فلم وماله بنفسه خرج رجل اال هللا سبيل في

 هللا نبي بعثني  قال يسمعه ولم قال عباس بن عن طاءع حدثني جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3229
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ثقل في جمع من بسحر سلم و عليه هللا صلى

 عباس بن ان أخبره جبير بن سعيد ان دينار بن عمرو حدثني قال جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3230
 صلى هللا رسول فقال فمات وقصا فوقص رأسه فوق من فخر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع حرام رجل أقبل  قال أخبره
 شرط على صحيح إسناده  يلبي القيامة يوم يبعث فإنه رأسه تخمروا وال ثوبيه وألبسوه وسدر بماء اغسلوه سلم و عليه هللا

  الشيخين

 النبي عن عباس بن عن معبد أبي عن دينار بن عمرو حدثني قال جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3231
 في اكتتبت اني فقال رجل سلم و عليه هللا صلى النبي وجاء محرم ذو ومعھا اال امرأة تسافر ال  قال سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  معھا فحج فارجع قال حاجة وامرأتي وكذا كذا غزوة
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 يخبر عباس بن مولى معبد أبا سمع انه دينار بن عمرو أخبرني قال جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3232
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  معھا فاحجج  روح قال عباس بن عن

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة ثنا ھشام ثنا جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3233
  البخاري شرط على صحيح إسناده  محرم وھو وأحتجم محرم وھو ميمونة تزوج سلم

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عطاء أخبرني قال جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3234
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يلعقھا أو يلعقھا حتى بالمنديل هيد يمسح فال أحدكم أكل إذا  سلم و

 رسول جمع  قال عباس بن عن التوأمة مولى صالح حدثني قال قيس بن داود عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3235
 قال بذلك أراد ما عباس أبا يا قالوا سفر وال مطر غير في والعشاء والمغرب والعصر الظھر بين سلم و عليه هللا صلى هللا

  ضعيف إسناد وھذا صحيح  أمته على التوسع

 عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن طاوس عن ثابت بن حبيب ثنا سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3236
 ركع ثم قرأ ثم رفع ثم ركع ثم رأق ثم رفع ثم ركع ثم قرأ ثم رفع ثم ركع ثم قرأ ركعات ثمان كسوف في بھم صلى انه  سلم و
  ضعيف  مثلھا واألخرى قال سجد ثم رفع ثم

 عليه هللا صلى للنبي قيل  قال عباس بن عن زيد بن جابر عن قتادة ثنا شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3237
  الشيخين طشر على صحيح إسناده  الرضاعة من أخي ابنة انھا قال حمزة بنت تزوجت لو سلم و

 من امرأة ان عباس بن عن يسار بن سليمان عن شھاب بن حدثني قال مالك أنا يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3238
  نعم قال عنه أفأحج الرحل على يثبت ان يستطيع ال كبيرا شيخا أباھا أدركت الحج في هللا فريضة ان هللا رسول يا  قالت خثعم
   الشيخين شرط على صحيح إسناده

 طعام إلى عرفة يوم هللا عبيد أخاه دعا  عباس بن عن عطاء عن جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3239
 يحيى وقال فشرب اليوم ھذا في بحالب دعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قد بكم يقتدى أئمة انكم قال صائم اني قال
  الشيخين شرط على صحيح نادهإس  بكم يقتدى بيت أھل مرة

 أال  عباس بن لي قال قال رباح أبي بن عطاء حدثنا قال بكر أبا ان عمر عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3240
 هللا فادع وأتكشف أصرع إني فقالت سلم و عليه هللا صلى النبي أتت السوداء ھذه قال بلى قلت قال الجنة أھل من امرأة أريك
 ينكشف ال أو أتكشف ال ان هللا فادع أصبر بل ال قالت يعافيك ان لك هللا دعوت شئت وان الجنة ولك صبرت شئت ان لقا لي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  لھا فدعا قال عنى

 شعبة كان يحيى قال عباس بن عن زيد بن جابر عن قتادة حدثني قال شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3241
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الحائض والمرأة الكلب الصالة يقطع  يرفعه

  الحديث بھا فيقوي بعضا بعضھا يشد الشواھد ھذه وقال"  شيء الصالة يقطع ال"  لحديث شواھد األرناؤوط ذكر* 

  قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن حدثت قال جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3242
 جريج بن عن سفيان كتاب في ورأيت يحيى قال والھدھد والصرد والنملة النحلة قتل عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  الزھري عن لبيد أبي بن عن
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 صلى هللا رسول فقام ميمونة خالتي بيت في بت  عباس بن عن المطلب عبد عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3243
 فصليت يمينه عن فأقامني فأدارني بيميني فأخذ يساره عن فقمت الصالة إلى فقام فتوضأ القربة فأطلق الليل من سلم و عليه هللا
  مسلم رجال فمن عبدالملك غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  معه

 سمعت قال شعبة ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد وثنا قتادة حدثني قال شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3244
 فاشعر ببدنته دعا ثم الحليفة بذي الظھر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال عباس بن عن حسان أبا سمعت قال قتادة

 على صحيح إسناده  بالحج أھل البيداء على به استوت فلما براحلته دعا ثم نعلين وقلدھا عنھا الدم وسلت األيمن سنامھا صفحة
  مسلم رجال فمن األعرج حسان أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط

 هللا رسول تبرز  قال عباس بن عن الحويرث بن سعيد حدثني قال جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3245
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ماء يمس ولم فأكله بطعام أتى ثم لحاجته سلم و عليه هللا صلى

 خالة حفيد أم أھدت  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبو ثنا شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3246
 مائدة على وأكل تقذرا األضب وترك واألقط السمن فأكل وأضبا وأقطا سمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى عباس بن

 شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مائدة على يؤكل لم حراما كان ولو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين

 هللا صلى النبي إلى رجل جاء  الق عباس بن عن األصم بن يزيد ثنا قال أجلح عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3247
  لغيره صحيح  وحده هللا شاء ما عدال  جعلتني فقال وشئت هللا شاء ما فقال الكالم يراجعه سلم و عليه

 الرياحي العالية أبي عن حصين بن زياد حدثني عوف ثنا قاال المعني وإسماعيل يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3248
 واقف وھو العقبة غداة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال الفضل أو هللا عبد عوف يدري ال يحيى قال عباس بن عن
 فأشار بيده وقال مرتين ھؤالء بأمثال فقال يده في فوضعھن الخذف حصى ھن حصيات له فلقطت لي القط ھات  راحلته على
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الدين في بالغلو كمقبل كان من ھلك فإنما والغلو إياكم وقال رفعھا انه يحيى

  مسلم رجال فمن الحصين بن زياد غير الشيخين

 النبي وجه لما  قال عباس بن عن عكرمة عن حرب بن سماك عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3249
 بيت إلى يصلون وھم ماتوا الذين ذلك قبل إخواننا من مات بمن فكيف هللا رسول يا قالوا الكعبة إلى سلم و عليه هللا صلى

 رجال فمن سماك غير الشيخين رجال ثقات رجاله لغيره صحيح  إيمانكم ليضيع هللا كان وما{  جل و عز هللا فأنزل المقدس
  اضطراب فيھا عكرمة عن سماك ورواية البخاري رجال فمن وعكرمة مسلم

 أحدھما يزيد وداعة أبي بن المطلب بن كثير بن وكثير أيوب عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3250
 أثرھا لتعفي منطقا اتخذت إسماعيل أم قبل من المنطق النساء اتخذت ما أول  عباس بن قال جبير بن سعيد عن اآلخر على
 عينا زمزم لكانت الماء من تغرف لم لو قال أو زمزم تركت لو إسماعيل أم هللا رحم عباس بن قال الحديث فذكر سارة على
 فنزلوا أھليھم إلى وأرسلوا فنزلوا اإلنس تحب وھى إسماعيل أم ذلك فألفى سلم و عليه هللا صلى النبي قال عباس بن قال معينا
 حتى المجھود ساناإلن سعي سعت ثم درعھا طرف رفعت الوادي بلغت إذا حتى الصفا من فھبطت حديثه في وقال معھم

 النبي قال عباس بن قال مرات سبع ذلك ففعلت أحدا تر فلم أحدا ترى ھل ونظرت عليھا فقامت المروة أتت ثم الوادي جاوزت
 عن مطوال البداية في كثير ابن ونقله...  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بينھما الناس سعى فلذلك سلم و عليه هللا صلى

 من عباس ابن تلقاه مما وكأنه غرابة بعضه وفي بعضه برفع وموشح عباس ابن كالم من الحديث ذاوھ:  قال ثم البخاري
 يفھم الحديث سياق ثم اإلسرائيليات يتلقى ممن عباس ابن كان فما منه عجب وھذا:  فقال شاكر أحمد وتعقبه.  اإلسرائيليات

 يكون بل اإلسرائيليات من أنه على دليل شبه أو دليل ناكھ كان ما موقوف أكثره أن سلمنا لو ثم كله مرفوع أنه ضمنا منه
 وبعضه خطأ بعضه يكون فقد وإسماعيل إبراھيم جديھم تاريخ من السنين مر على وتداولته قريش عرفته مما أنه األقرب
  المعنى في كله مرفوع أنه عندي الظاھر ولكن صوابا
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 أخبره عباس بن مولى مقسما ان الجزري عثمان وأخبرني قال معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3251
 فأثبتوه أصبح إذا بعضھم فقال بمكة ليلة قريش تشاورت قال}  ليثبتوك كفروا الذين بك يمكر وإذ{  قوله في  عباس بن عن

 على نبيه جل و عز هللا عفاطل أخرجوه بل بعضھم وقال اقتلوه بل بعضھم وقال سلم و عليه هللا صلى النبي يريدون بالوثاق
 وبات بالغار لحق حتى سلم و عليه هللا صلى النبي وخرج الليلة تلك سلم و عليه هللا صلى النبي فراش على علي فبات ذلك

 أين فقالوا مكرھم هللا رد عليا رأوا فلما إليه ثاروا أصبحوا فلما سلم و عليه هللا صلى النبي يحسبونه عليا يحرسون المشركون
 نسج بابه على فرأوا بالغار فمروا الجبل في فصعدوا عليھم خلط الجبل بلغوا فلما أثره فاقتصوا أدري ال قال ھذا كصاحب

 قال الجزري عثمان.  ضعيف إسناده  ليال ثالث فيه فمكث بابه على العنكبوت نسج يكن لم ھنا ھا دخل لو فقالوا العنكبوت
 معمر غير عنه روى أعلم ما فقال أبي عنه سألت:  حاتم أبي ابن وقال تابهك ذھب أنه زعموا مناكير أحاديث روى:  أحمد

 في المترجم الجزري ساج بن عمرو بن عثمان فظنوه الرحمن وحبيب شاكر أحمد وتابعه الھيثمي أخطأ وقد.  والنعمان
  الغار فم على كبوتالعن نسج قصة في روي ما أجود من وھو!  حسن إسناد وھذا:  تاريخه في كثير ابن وقال التھذيب

 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن العالية أبي عن قتادة عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3252
 صحيح إسناده  ربه اجتباه ثم ذنبا أصاب أبيه إلى نسبه متى بن يونس من خير اني يقول ان ألحد ينبغي ال  سلم و عليه هللا
  يخينالش شرط على

 سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن دينار بن عمرو عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3253
 رسول يا األذخر إال العباس فقال لمنشد إال لقطتھا تحل وال عضاھھا يعضد وال صيدھا ينفر وال خالھا يختلى ال الفتح يوم قال
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حالل فإنه األذخر إال سلم و عليه هللا صلى النبي فقال هللا

 الحديث رفع إال أعلمه ال قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3254
 كما الجن مسيخ الجان إن عباس بن لوقا قال منا فليس تأثير مخافة أو خشية تركھن من ويقول الحيات بقتل يأمر كان  قال

  البخاري شرط على صحيح إسناده  إسرائيل بني من القردة مسخت

 بن عن عكرمة عن الحذاء خالد عن المختار بن العزيز عبد ثنا الحجاج بن إبراھيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3255
 إبراھيم غير الصحيح رجال ثقات رجاله موقوفا صحيح  لجنا مسخ الحيات  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
  للصواب األقرب وھو موقوفا السالف الطريق في الحديث وتقدم ثقة وھو النسائي رجال فمن السامي الحجاج بن

 نب مع كنت  قال طاوس عن مسلم بن الحسن أخبرني قال جريج بن أنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3256
 له فقال بذلك تفت فال قال نعم قال بالبيت عھدھا آخر يكون ان قبل الحائض تصدر ان تفتي أنت ثابت بن زيد له قال إذ عباس
 ما ويقول يضحك ثابت بن زيد إليه فرجع سلم و عليه هللا صلى النبي بذلك أمرھا ھل األنصارية فالنة فسل ال أما عباس بن

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  صدقت قد اال أراك

 ينبذ الجر عن عمر بن سئل قال حاضر أبو أخبرني قال جريج بن حدثنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3257
 فقال صدق عباس بن فقال عمر بن قال ما له فذكر عباس بن إلى الرجل فانطلق ورسوله عنه جل و عز هللا نھى فقال فيه

 ثقات رجاله صحيح إسناده  مدر من يصنع شيء كل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عنه نھى جر أي  عباس البن الرجل
  حاضر أبي غير الشيخين رجال

 عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن أخبرني قال جريج بن أنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3258
 إسناده  أفطر الكديد بلغ حتى فصام رمضان شھر في الفتح عام خرج انه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن عباس بن

  الشيخين شرط على صحيح

 ميمونة جنازة عباس بن مع حضرنا  قال عطاء أخبرني قال جريج بن ثنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3259
 فال نعشھا رفعتم فإذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول زوجة ھذه سعبا بن فقال بسرف سلم و عليه هللا صلى النبي زوج



 
 

370 
 

  أخطب بن حيي بنت صفية لھا يقسم ال التي عطاء قال لواحدة يقسم وال لثمان يقسم كان فإنه وأرفقوا تزلزلوا وال تزعزعوھا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

  يقول عباس بن سمع انه الحويرث بن سعيد أخبرني قال جريج بن أنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3260
 على صحيح إسناده  ماء يمس ولم فأكل طعام له فقرب جاء ثم للخالء حاجته فقضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تبرز
  مسلم شرط

 و عليه هللا صلى النبي زوج ونةميم ان  عطاء أخبرني قال جريج بن ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3261
 وال بھا تزعزعوا ال المؤمنين أم قال ثم عليه وأثنى هللا فحمد قال سرف إلى معه فذھبت قال توفيت عباس بن خالة سلم

 كانت عطاء قال حيي بنت صفية يريد للتاسعة يقسم وال لثمان يقسم فكان نسوة تسع هللا نبي عند كان فإنه أرفقوا تزلزلوا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالمدينة ماتت وتام آخرھن

 سلمة أم موتا آخرھن بل ذلك في أخطأ وقد عنھا هللا رضي صفية أراد أنه الظاھر"  موتا آخرھن كانت"  عطاء وقول* * 
  51 سنة األخرى ھي ماتت فقد ميمونة أراد وإن 50 سنة صفية ماتت بينما 59 وقيل 61 سنة ماتت عنھا هللا رضي

 انه  عائشة مولى ذكوان عن مليكة أبي بن عن خثيم أبي عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3262
 وھو عليك يستأذن عباس بن ھذا فقال الرحمن عبد بن هللا عبد أخيھا بن وعندھا تموت وھى عائشة على عباس البن استأذن
 هللا دين في فقيه هللا لكتاب قارئ انه الرحمن عبد بن هللا عبد لھا فقال كيتهتز ومن عباس بن من دعني فقالت بنيك خير من

 المؤمنين أم يا أبشري وقال وجلس سلم ثم عباس بن فدخل له فأذن قال شئت ان له فأذن قالت وليودعك عليك فليسلم له فآذني
 تفارق ان اال أصحابه قال أو وحزبه مدامح األحبة وتلقى وصب قال أو ونصب أذى كل عنك يذھب ان وبين بينك ما فوهللا
 طيبا اال يحب يكن ولم إليه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أزواج أحب كنت عباس بن فقال وأيضا فقالت جسدك روحك
 وسقطت النھار وآناء الليل أناء فيه يتلى وھو اال مسجد األرض في فليس سماوات سبع فوق من براءتك جل و عز هللا وأنزل
 على القوم أصبح حتى طلبھا في قال أو ابتغائھا في معه والناس المنزل في سلم و عليه هللا صلى النبي فاحتبس باألبواء تكقالد
 لمباركة انك فوهللا سببك في عامة للناس رخصة ذلك في فكان اآلية}  طيبا صعيدا فتيمموا{  جل و عز هللا فأنزل ماء غير
 الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على قوي إسناده  منسيا نسيا كنت اني لوددت فوهللا ھذا من عباس بن يا دعني فقالت
  مسلم رجال فمن خثيم ابن غير

 أن من له خير أخاه يمنح ولكن  قال أعلمھم أخبرني قال طاوس عن عمرو عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3263
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  معلوما خرجا عليھا يعطيه

  قال ھرمز بن يزيد عن المقبري سعيد أبي بن سعيد عن أمية بن إسماعيل ثنا سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3264
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وان الولدان قتل عن تسألني كتبت إليه فكتب الولدان قتل عن يسأله عباس بن إلى نجدة كتب
 رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الغالم من موسى صاحب علم ما مثل منھم تعلم ان اال تقتلھم فال وأنت يقتلھم يكن لم

  مسلم رجال فمن ھرمز بن يزيد غير الشيخين رجال ثقات

 هللا صلى النبي مع صليت  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن الزبير أبي عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3265
 مسلم شرط على صحيح إسناده  أمته يحرج ال ان أراد قال ذاك فعل لم عباس البن قلت جميعا وسبعا جميعا ثمانيا سلم و عليه
  مسلم رجال فمن الزبير أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 رمانا يأكل وجدتهف بعرفة أتيته قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3266
 لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان مرة وقال يصومه ال كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  صائم لعلك فكل ادن فقال
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  اليوم ھذا يصم
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 رسول حاصر لما  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج ثنا زكريا بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3267
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  رقيقھم من أعتق الطائف أھل سلم و عليه هللا صلى هللا

  قال عباس بن عن مزاحم بن الضحاك ثنا العقيلي علي بن حميد أنا معاوية بن مروان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3268
 كمن أربعا السفر في صلى فمن عباس بن قال قال أربعا أقام وحين ركعتين سافر حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى حيث واحدة مرة اال الصالة يقصر لم عباس بن وقال قال ركعتين الحضر في صلى

  ضعيف إسناده  ركعة ركعة الناس وصلى ركعتين

 المسيب بن سعيد سمع انه علي بن محمد جعفر أبو حدثني األوزاعي ثنا مسلم بن وليدال ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3269
 ثم يقيء الكلب مثل صدقته في يرجع ثم يتصدق الذي مثل  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عباس بن سمع انه يخبر
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قيأه يأكل

 هللا رسول صلى  قال عباس بن عن عكرمة عن سماك عن زائدة عن علي بن حسين حدثنا بيأ حدثني هللا عبد حدثنا -  3270
  الصحيح رجال كلھم رجاله صحيح  بعد القبلة صرفت ثم شھرا عشر ستة المقدس بيت إلى وأصحابه سلم و عليه هللا صلى

 جده عن أبيه عن علي بن محمد عن ثابت يأب بن حبيب عن سفيان ثنا ھشام بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3271
 حتى ركعتين وصلى وتوضأ فاستن قام ثم نام ثم ركعتين صلى ثم فاستن الليل من قام انه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن

  مسلم شرط على قوي إسناده  ركعتين وصلى بثالث أوتر ثم ستا صلى

 شھد أنه  قتادة يحدث أنس بن النضر شھد انه عروبة أبي بن سعيد اثن بشر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3272
 وأني عراقي رجل اني فقال رجل جاء حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فتياه في يذكر وال الناس يفتي عباس بن هللا عبد

 و عليه هللا صلى هللا رسول عتسم قال أو سلم و عليه هللا صلى محمدا سمعت ثالثا أو مرتين أدنه فقال التصاوير ھذه أصور
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بنافخ وليس الروح فيھا ينفخ أن القيامة يوم كلف الدنيا في صورة صور من يقول سلم

 عباس بن عن التميمي حبتر بن قيس عن الكريم عبد عن هللا عبيد أنا عدي بن زكريا ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3273
 فامأل الكلب ثمن يطلب جاءك إذا وقال الكلب وثمن البغي ومھر الخمر ثمن عن نھى انه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن
  صحيح إسناده  ترابا كفيه

 هللا رسول قال قال عباس بن عن حبتر بن قيس عن الكريم عبد عن هللا عبيد أنا زكريا ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3274
  صحيح إسناده  حرام مسكر كل وقال والكوبة والميسر الخمر عليكم حرم هللا ان  سلم و عليه هللا صلى

 بن سعيد عن سعيد بن عمرو عن ھند أبي بن داود عن زائدة أبي بن ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3275
 مضل فال هللا يھده من ونستعينه نحمده  الحمد فقال شيء في رجال كلم سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن جبير
 على صحيح إسناده  ورسوله عبده محمدا أن وأشھد له شريك ال وحده هللا اال إله ال أن وأشھد له ھادي فال يضلل ومن له

  مسلم شرط

 بات  انه عباس بن عن كلالمتو أبو ثنا العبدي مسلم بن إسماعيل ثنا دكين بن الفضل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3276
 اآلية ھذه تال ثم السماء إلى فنظر فخرج الليل من سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فقام ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى هللا نبي عند
 فتسوك البيت إلى رجع ثم}  النار عذاب فقنا سبحانك{  بلغ حتى}  واألرض السماوات خلق في إن{  عمران آل في التي

 إسناده  فصلى قام ثم وتوضأ فتسوك رجع ثم اآلية ھذه تال ثم السماء في فنظر فخرج قام ثم اضطجع ثم فصلى قام ثم وتوضأ
  مسلم شرط على صحيح
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 بن عن جبير بن سعيد عن سماك عن إسرائيل ثنا قاال بكير أبي بن ويحيى أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3277
 يجيئكم ألصحابه فقال عنه يقلص كاد قد يحيى قال حجرته ظل في جالسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس
 عالم فقال دعاه سلم و عليه هللا صلى النبي رآه فلما أزرق رجل فجاء تكلموه فال رأيتموه فإذا شيطان بعين إليكم ينظر رجل

 و عز هللا وأنزل فعلوا وما قالوا ما با يحلفون فجعلوا بھم فجاء فذھب قال بھم آتيك حتى أنت كما قال وأصحابك أنت تشتمني
  حسن إسناده  اآلية آخر إلى لكم يحلفون كما له فيحلفون جميعا هللا يبعثھم يوم جل

 بن عن عكرمة عن حبيب أبي بن يزيد أخبرني قال لھيعة بن أخبرني الحباب بن زيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3278
 ابن لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  حرفا منه نسمع فلم الشمس كسوف في  قرأ سلم و عليه هللا صلى هللا سولر ان عباس
  لھيعة

 صلى هللا رسول صام  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم ثنا شعبة ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3279
 رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  يفطروا أن الناس وأمر فأفطر لبن من بقدح فأتى قديدا أتى حتى مكة فتح يوم سلم و عليه هللا

  مقسم غير الشيخين

 ان  عباس بن عن مليكة أبي بن هللا عبد ثنا المؤمل بن هللا عبد أخبرني الحباب بن زيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3280
  ضعيف إسناده  لتزمالم إلى وظھره خطب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 يقول دينار بن عمرو سمعت قال ثوبان بن الرحمن عبد أخبرني قال الحباب بن زيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3281
 والئمة ولرسوله  قال لمن قالوا النصيحة الدين  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول عباس بن سمع من أخبرني
  عباس ابن من سامعه إلبھام ضعيف إسناد وھذا هلغير صحيح  المؤمنين

 و عليه هللا صلى هللا رسول احتجم  قال عباس بن عن عكرمة عن خالد عن األعلى عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3282
  البخاري شرط على صحيح إسناده  محرم وھو سلم

 و عليه هللا صلى هللا رسول تزوج  قال عباس بن عن عكرمة عن خالد عن األعلى عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3283
  البخاري شرط على صحيح إسناده  محرم وھو سلم

 و عليه هللا صلى هللا رسول احتجم  قال عباس بن عن عكرمة عن خالد عن األعلى عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3284
  البخاري شرط على صحيح إسناده  أعطاه ما حراما كان ولو أجره وأعطاه سلم

 ركعتين في فسلم المغرب صلى الزبير بن ان  عطاء عن مطر عن سعيد ثنا األعلى عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3285
 عن أماط ما فقال عباس البن ذلك فذكر قال سجدتين وسجد بقى ما فصلى قال شأنكم ما فقال القوم فسبح الحجر ليستلم ونھض
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  سلم و عليه هللا صلى نبيه سنة

 ان  أبيه عن عروة بن ھشام وعن عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج أنا زيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3286
 طاةأر بن الحجاج:  األول اإلسناد:  بإسنادين روي الحديث ھذا  أجره الحجام وأعطى احتجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  صحيح الحديث ومتن مرسل:  والثاني عنعن وقد مدلس وھو

 عن عباس بن هللا عبد بن علي عن سعد بن الحسن عن الحجاج أنا ھارون بن يعني يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3287
 ولم الصالة إلى خرج ثم لحم من كتفا عندھا فأكل الزبير بنت ضباعة على دخل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  أبيه

  ضعيف سند وھذا صحيح  وضوءا يحدث

 هللا رسول ان  جبير بن وسعيد عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج عن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3288
  ضعيف سند وھذا صحيح  السفر في الصالتين بين جمع سلم و عليه هللا صلى
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 األبطح ينزل ان يرى ال كان  انه عباس بن عن عطاء عن أرطاة بن الحجاج أنا يزيد ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 3289
  أرطاة بن الحجاج لعنعنة ضعيف إسناده  عائشة على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به قام إنما ويقول

 رسول ان  عباس بن عن عكرمة نع حصين بن داود عن إسحاق بن محمد أنا قال يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3290
  حسن إسناده  صداقا يحدث ولم سنتين بعد األول بنكاحھا زوجھا العاص أبي على زينب ابنته رد سلم و عليه هللا صلى هللا

 أھل يا فقال رمضان آخر في الناس عباس بن خطب  قال الحسن عن حميد أنا قال يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3291
 إخوانكم فعلموا قوموا المدينة أھل من ھنا ھا من فقال بعض إلى بعضھم ينظر الناس فجعل قال صومكم زكاة أدوا البصرة
 صاعا أو شعير من صاعا أو بر من صاع نصف رمضان صدقة فرض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان يعلمون ال فإنھم
  نقطاعهال ضعيف إسناده  واألنثى والذكر والحر العبد على تمر من

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان عباس بن إلى كتب قال مليكة أبي بن عن نافع أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3292
 شرط على صحيح إسناده  ودماء كثيرة أمواال ناس الدعى بدعواھم أعطوا الناس أن ولو عليه المدعي على اليمين  قال سلم

  الشيخين

 شقيق بن هللا عبد عن حدير بن يعني عمران حدثنا قاال ومعاذ حدير بن عمران أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا -  3293
 كنا قد بالصالة تعلمنا أنت  فقال الصالة قال ثم عنه فسكت الصالة قال ثم عنه فسكت الصالة فقال عباس بن إلى رجل قام قال

 عليه هللا صلى هللا رسول عھد على معاذ قال هللا رسول عھد على أو سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول مع الصالتين بين نجمع
  مسلم شرط على صحيح إسناده  سلم و

 فكبر باألبطح شيخ خلف صليت  قال عكرمة عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3294
 إسناده  سلم و عليه هللا صلى القاسم أبي صالة تلك لك أم ال فقال له ذلك فذكرت عباس بن فأتيت تكبيرة وعشرين ثنتين

  البخاري شرط على صحيح

 عباس بن ان حدثھم العباس بن هللا عبد بن علي ان الزبير بن محمد عن سعيد أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3295
  صحيح  ذلك من توضأ وما صلى ثم فتملى منھا فأكل مشوية بكتف أتي سلم و عليه هللا صلى النبي أن  أخبره

 عباس بن على دخلت  قال غطفان أبي عن شيبة بن قارظ عن ذئب أبي بن أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3296
  قوي نادهإس  ثالثا أو بالغتين ثنتين انتثروا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال ثم واستنشق فمضمض يتوضأ فوجدته

 كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن سمع عمن ذئب أبي بن أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3297
  عباس ابن عن روايه لجھالة ضعيف إسناد وھذا حسن  الجيش يصيب ما دون المغنم من والمملوك المرأة يعطي

 هللا رسول قال قال عباس بن عن الحرث بن هللا عبد عن المنھال عن الحجاج أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3298
 يشفي ان العظيم العرش رب العظيم هللا أسأل فقال أجله يحضر ولم عليه فيدخل أخاه عاد مسلم من ما  سلم و عليه هللا صلى
  صحيح  منه جل و عز هللا شفاه اال سبعا وجعه من فالنا

 ھرمز بن يزيد عن الزھري وعن علي بن محمد عن إسحاق بن يعني محمد أنا قال يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3299
 و عليه هللا صلى النبي مع الحرب يحضرن النساء كن وھل الولدان قتل عن يسأله عباس بن إلى الحروري نجدة كتب  قال
 قتل عن تسألني كتبت إليه كتب نجدة إلى عباس نب كتاب كتبت وأنا ھرمز بن يزيد قال بسھم لھن يضرب كان وھل سلم

 تعلم ال ولكنك قتلت العالم ذلك يعلم كان ما مثل الولدان من تعلم كنت فلو الغالم قتل قد موسى صاحب العالم ان وتقول الولدان
 النبي مع الحرب يحضرن كن ھل النساء عن تسألني وكتبت قتلھم عن نھى قد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فإن فاجتنبھم
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 بسھم لھن يضرب ان فأما سلم و عليه هللا صلى النبي مع يحضرن كن وقد بسھم لھن يضرب كان وھل سلم و عليه هللا صلى
  صحيح  لھن يرضخ كان وقد يفعل فلم

 اسعب وبن عمر بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال حيان بن منصور أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3300
 عليه هللا صلى هللا رسول تال ثم والنقير والمزفت والحنتم الدباء عن نھى انه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على شھدا انھما
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده}   فانتھوا عنه نھاكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما{  سلم و

  لممس رجال فمن حيان بن منصور

 بن عن جبير بن سعيد عن ھاشم أبي عن حسين بن يعني سفيان أنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3301
 ليلتھا وكانت إليھا رجع ثم العشاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصلى الحرث بنت ميمونة خالتي عند بت  قال عباس
 وفي نورا سمعي وفي نورا قلبي في اجعل اللھم مصاله في قال فسمعته قال أسمعه وأنا الغالم أنام فقال انفتل ثم ركعتين فصلى
  صحيح إسناده  نورا لي وأعظم نورا لساني وفي نورا بصري

 ضباعة ان عباس بن عن عكرمة عن بشر أبي عن حسين بن يعني سفيان أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3302
  لك ذلك فإن حبستني حيث محلي إحرامك عند اشترطي  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال لحجا أرادت الزبير بنت

  السنن أصحاب له روى فقد حسين بن سفيان غير الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده

 حابس بن األقرع ألس قال عباس بن عن سنان أبي عن الزھري عن سفيان أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3303
  صحيح  فتطوع زاد فمن مرة بل ال قال عام كل في أو الحج مرة هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 ان  عباس بن عن شعبة عن ذئب أبي بن قال وروح ذئب أبي بن عن سفيان أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3304
  ضعيف إسناده  الفجر مع الجمرة فرمينا النحر ليلة منى إلى أھله إلى بعثه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 فقال ذراعيه ابتسط قد ساجدا رجال عباس بن رأى  قال شعبة عن ذئب أبي بن أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3305
 إسناد وھذا لغيره صحيح  إبطيه بياض رأيت سجد إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت الكلب يربض ھكذا عباس بن

  عباس ابن مولى شعبة لضعف ضعيف

 الخياط قال بالناس يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول  وحماد ذئب أبي بن أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3306
 وھذا صحيح  ردنا وال نھانا فما الصف عامة جاوزنا حتى عليه ونحن يديه بين فمررنا األرض من فضاء في حمادا يعني
  عباس ابن مولى شعبة لضعف ضعيف إسناد

 في يعوده عباس بن على مخرمة بن المسور دخل  قال شعبة عن ذئب أبي بن أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3307
 ھو وما قال عليك الذي الثوب ھذا ما اسعب أبا يا له فقال تماثيل عليه كانون يديه وبين استبرق ثوب عليه فرأى مرضه مرض
 كذلك هللا بحمد ولسنا والتكبر للتجبر اال عنه نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أظن وما به علمت ما وهللا قال استبرق قال
  ضعيف إسناده  بالنار أحرقناھا كيف ترى اال عباس بن قال الصور عليه الذي الكانون ھذا فما قال

 بن مولى كريب عن طلحة بني مولى الرحمن عبد بن محمد عن المسعودي أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن - 3308
 بھا فمر جويرية فسماھا اسمھا سلم و عليه هللا صلى النبي فحول برة الحرث بنت جويرية اسم كان  قال عباس بن عن عباس
 يا فقال النھار ارتفع ما بعد إليھا رجع ثم لحاجته فانطلق وتدعوه هللا تسبح مصالھا في ھي فإذا سلم و عليه هللا صلى النبي

 ثالث أعدھن كلمات بأربع تكلمت لقد سلم و عليه هللا صلى النبي فقال ھذا مكاني في زلت ما قالت مكانك في زلت ما جويرية
 كلماته مداد هللا وسبحان رشهع زنة هللا وسبحان نفسه رضاء هللا وسبحان خلقه عدد هللا سبحان قلت مما أفضل ھن مرات
  صحيح  ذلك مثل  والحمد
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 هللا صلى النبي أفاض لما  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن المسعودي أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3309
 الخيل بإيضاع البر ليس هان الناس أيھا يا فنادى مناديا سلم و عليه هللا صلى النبي فأمر الناس أوضع عرفات من سلم و عليه

  صحيح  عادية يدھا رافعة رأيتھا فما والركاب

 كان  قال عباس بن عن عكرمة سمع من حدثني إسحاق بن يعني محمد قال قال يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3310
 و عليه هللا صلى هللا رسول له فقال سلمة بني أحد عمرو بن كعب وھو عمرو بن اليسر أبا المطلب عبد بن العباس أسر الذي
 هللا صلى هللا رسول فقال قال كذا ھيئته كذا ھيئته قبل وال بعد رأيته ما رجل عليه أعانني لقد قال اليسر أبا يا أسرته كيف سلم
 الحرث بن ونوفل طالب أبي بن عقيل أخيك وبن نفسك افد عباس يا للعباس وقال كريم ملك عليه أعانك لقد سلم و عليه
 أعلم هللا قال استكرھوني وإنما ذلك قبل مسلما كنت قد اني وقال فأبى قال فھر بن الحرث بني أحد جحدم بن عتبة ليفكوح

 عشرين منه أخذ قد هللا رسول وكان نفسك فافد علينا كان فقد أمرك ظاھر وأما بذلك يجزيك فا حقا تدعي ما يك ان بشأنك
 الذي المال فأين قال مال لي ليس فإنه قال منك هللا أعطاناه شيء ذاك ال قال فداي من يل احسبھا هللا رسول يا فقال ذھب أوقية

 كذا ولقثم كذا فللفضل ھذا سفري في أصبت ان فقلت غيركما أحد معكما وليس الفضل أم عند خرجت حيث بمكة وضعته
 إسناد وھذا حسن  هللا رسول انك ألعلم وأني وغيرھا غيري الناس من أحد بھذا علم ما بالحق بعثك فوالذي قال كذا هللا ولعبد

  عكرمة عن راويه إلبھام ضعيف

 بن عن مجاھد عن نجيح أبي بن هللا عبد حدثني إسحاق بن يعني محمد قال قال يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3311
 هللا رسول يا قالوا المحلقين هللا يرحم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال آخرون وقصر الحديبية يوم رجال حلق قال عباس

 قال والمقصرين هللا رسول يا قالوا المحلقين هللا يرحم قال والمقصرين هللا رسول يا قالوا المحلقين هللا يرحم قال والمقصرين
 و عليه هللا لىص هللا رسول فانصرف قال يشكوا لم قال الرحمة لھم ظاھرت هللا رسول يا المحلقين بال فما قالوا والمقصرين

  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح  سلم

 كتفا تعرق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن محمد عن ھشام أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3312
  منقطع أنه إال الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  يتوضأ ولم فصلى قام ثم

 مصبوغ ثوب في الرجل يحرم أن بأسا يرى ال كان انه  عطاء عن الحجاج أنا يزيد ثنا بيأ حدثني هللا عبد حدثنا -  3313
 عباس ابن حديث بعده ليروي أحمد أورده وإنما بحديث وليس عطاء عن أثر ھذا  ردع وال نفض فيه ليس غسل قد بزعفران
  مثله مرفوعا

 عن عباس بن عن عكرمة عن هللا عبيد عن هللا عبد بن ينالحس عن الحجاج أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3314
  أرطاة بن الحجاج لتدليس ضعيف إسناد وھذا حسن  مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي

 صلى هللا رسول كان  قال عباس بن عن عابس بن الرحمن عبد عن الحجاج عن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3315
 النساء أتى ثم الرجال خطب ثم إقامة وال أذان بغير فصلى فخرجنا قال أھله يخرج ان العيد يوم في يعجبه سلم و عليه هللا

  صحيح  به يتصدق بالال تعطيه وخاتمھا تومتھا تلقي المرأة رأيت فلقد بالصدقة أمرھن ثم فخطبھن

  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن اسعب بن عن عكرمة عن منصور بن عباد أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3316
 قالوا اال بي أسري ليلة المالئكة من بمأل مررت وما وقال وعشرين وإحدى عشرة وتسع عشرة سبع فيه تحتجمون يوم خير
  لغيرھا حسنة منه األولى والقطعة ضعيف إسناده  محمد يا بالحجامة عليك

 صلى النبي مع سرنا  قال عباس بن عن سيرين بن محمد عن عون بن هللا بدع أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3317
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  ركعتين فصلى شيئا نخاف ال آمنون ونحن والمدينة مكة بين سلم و عليه هللا



 
 

376 
 

 هللا صلى هللا رسولل كانت  قال عباس بن عن عكرمة عن منصور بن عباد أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3318
  منصور بن عباد لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  عين كل في ثالثا النوم عند بھا يكتحل مكحلة سلم و عليه

 تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن ھشام أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3319
 رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  بسرف رجع ما بعد بھا دخل ثم محرم وھو بسرف الحرث بنت ميمونة
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين

 النبي أن  عباس بن عن عكرمة عن منصور بن عباد عن إسرائيل ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3320
 ضعيف إسناد وھذا حسن  أميال ثالثة عين كل في يكتحل وكان ينام ان قبل لةلي كل باإلثمد يكتحل كان سلم و عليه هللا صلى

  منصور بن عباد لضعف

 خير كنتم{   عباس بن عن جبير بن سعيد عن حرب بن سماك عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3321
  حسن إسناده  المدينة إلى مكة من سلم و عليه هللا صلى النبي مع ھاجروا الذين ھم قال}  للناس أخرجت أمة

 حكيم بن حكيم عن ربيعة أبي بن عياش بن الحرث بن الرحمن عبد عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3322
 عليه جبريل أمني  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن مطعم بن جبير بن نافع عن حنيف بن عباد بن
 به وصلى الشراك بقدر الفيء كان حين الظھر به صلى قبلك النبيين ووقت وقتك ھذا محمد يا قال ثم مرتين البيت عند لسالما

  حسن إسناده  والشراب الطعام وحل الصائم أفطر حين المغرب

 جمع  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن ثابت أبي بن حبيب عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3323
 لم عباس البن قلت مطر وال خوف غير من المدينة في والعشاء والمغرب والعصر الظھر بين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  أمته يحرج ال كي قال ذلك فعل

 خالتي عند بت قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن كمالح عن قيس بن محمد عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3324
 شماله عن أو خلفه فقمت فصلى قام ثم فتوضأت فقمت قال فتوضأ الليل من سلم و عليه هللا صلى النبي فقام  قال ميمونة
 لرجا فمن قيس بن محمد غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  يمينه عن أقامني حتى فادارني
  مسلم

 جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن راشد بن مخول عن سفيان عن الرحمن وعبد وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3325
 قال اإلنسان على أتى وھل السجدة تنزيل بألم الجمعة يوم الفجر في يقرأ كان سلم و عليه هللا صلى النبي أن  عباس بن عن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والمنافقين بالجمعة معةالج وفي حديثه في الرحمن عبد

 بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3326
 من حين اإلنسان علي أتى وھل السجدة تنزيل ألم الفجر في الجمعة يوم يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الدھر

 صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن هللا عبد بن حسين عن شريك ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3327
 عبدهللا بن شريك لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  وبردھا األرض حر بفضوله يتقي كساء في صلى سلم و عليه هللا

  النخعي

 هللا صلى النبي تدبرت  قال عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3328
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  سجد إذا إبطيه بياض يرى وكان سجد حين سلم و عليه
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 أصل ولم الصالة أقيمت  قال عباس بن عن مليكة أبي بن عن رستم بن الحص ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3329
  نعم قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس البن فقيل أربعا الصبح تصلي أن أتريد وقال فدنا أصليھما وأنا فرآني الركعتين
  حسن إسناده

 ان  عباس بن عن االودي شرحبيل بن األرقم عن حاقإس أبي عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3330
  صحيح إسناده  عنه هللا رضي بكر أبو بلغ كان حيث من القراءة من أخذ جاء حين سلم و عليه هللا صلى النبي

 من يرأم أرسلني  قال أبيه عن كنانة بن هللا عبد بن إسحاق بن ھشام عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3331
 و عليه هللا صلى هللا رسول خرج يسألني ان منعه ما عباس بن فقال االستسقاء في الصالة عن أسأله عباس بن إلى األمراء

  حسن إسناده  ھذه خطبتكم يخطب لم العيد في يصلي كما ركعتين فصلى متضرعا مترسال متخشعا متبذال متواضعا سلم

 و عز هللا فرض  قال عباس بن عن مجاھد عن األخنس بن بكير عن عوانة أبو ثنا يعوك ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3332
 شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى نبيه لسان على ركعة والخوف ركعتين السفر وفي أربعا الحضر صالة جل
  مسلم رجال فمن األخنس بن بكير غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم

 رسول خرج  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن ثابت بن عدي عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا -  3333
 صحيح إسناده  بعدھا وال قبلھا يصل ولم انصرف ثم ركعتين بالناس فصلى أضحى أو فطر عيد يوم سلم و عليه هللا صلى هللا
  الشيخين شرط على

 رسول سافر  قال عباس بن عن سيرين بن عن إبراھيم بن ويزيد خالد بن قرة ثنا يعوك ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3334
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  الصالة يقصر هللا اال يخاف ال والمدينة مكة من سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن عن طاوس عن مجاھد عن نصورم عن سفيان أنا قال الرزاق وعبد سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3335
 على صحيح إسناده  فانفروا استنفرتم وإذا ونية جھاد ولكن الفتح بعد ھجرة ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
  الشيخين شرط

  قال سعبا بن عن جبير بن سعيد عن مصرف بن طلحة عن مغول بن مالك ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3336
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال اللؤلؤ نظام كأنھا تحدر خديه على دموعه إلى نظرت ثم الخميس يوم وما الخميس يوم

 صحيح إسناده  يھجر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقالوا أبدا بعده تضلوا ال كتابا لكم أكتب الكتف أو والدواة باللوح ائتوني
  الشيخين شرط على

 عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن سمع البھراني عبيد بن يحيى عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3337
 فمن البھراني عبيد بن يحيى غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  سقاء في له ينبذ كان سلم و

  مسلم رجال

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن مجاھد عن الحكم عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3338
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالدبور عاد وأھلكت بالصبا نصرت  سلم

 سلم و ليهع هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن منصور بن عباد ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3339
  منصور بن عباد لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  بالحمل العن

 عباس بن عن جبير بن سعيد عن عمرو بن فضيل عن العبسي إسرائيل أبو ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3340
 المريض يمرض قد فإنه فليتعجل الحج أراد من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال اآلخر عن أحدھما أو والفضل
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  الحاجة وتعرض الراحلة وتضل
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 عليه هللا صلى هللا رسول قبر في جعل  قال عباس بن عن جمرة أبي عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3341
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حمراء قطيفة سلم و

 هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عن المسعودي ثنا وكيع ثنا أبي نيحدث هللا عبد حدثنا - 3342
  حسن إسناد وھذا صحيح  اإلثمد أكحالكم وخير موتاكم فيھا وكفنوا أحياء فالبسوھا البياض ثيابكم خير  سلم و عليه هللا صلى

 عباس بن عن جبير بن نافع عن موھب بن الرحمن عبد بن هللا بيدع ثنا سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3343
 وھذا صحيح  إقرارھا وصمتھا نفسھا في تستأمر والبكر وليھا من بنفسھا أولى األيم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
  حسن إسناد

 هللا رسول نھى  قال عباس بن عن حبتر بن قيس عن الكريم عبد عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3344
  صحيح إسناده  الخمر وثمن الكلب وثمن البغي مھر عن سلم و عليه هللا صلى

  قال الحديث رفع عباس بن عن حبتر بن قيس عن الكريم عبد عن إسرائيل ثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3345
  صحيح إسناده  محرا الخمر وثمن البغي ومھر الكلب ثمن

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3346
 إسناده  مرجأ والطعام بالذھب يبتاعون انھم ترى أال قال لم عباس البن قلت يقبضه حتى يبعه فال طعاما ابتاع من  سلم و

  يخينالش شرط على صحيح

 صلى هللا رسول قدم لما  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن ليلى أبي بن عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3347
 قد ھؤالء ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الندوة دار في جلوس وھم بقريش مر الحديبية عام مكة سلم و عليه هللا

 ما ھزال بھم ان نتحدث الذين أھؤالء المشركون فقال قال ثالثا رملوا قدموا فلما قال ثالثا قدمتم اإذ فارملوا ھزلي أنكم تحدثوا
  ضعيف إسناد وھذا"  الحديبية عام"  قوله دون صحيح  سعيا سعوا حتى بالمشي ھؤالء رضي

 صلى هللا رسول قال إليه كتب عباس بن ان مليكة أبي بن عن سليم بن محمد عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3348
  صحيح  باليمين أولى عليه المدعي  سلم و عليه هللا

 رسول كان  قال عباس بن سمع شفي بن سعيد عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3349
  صحيح إسناده  ركعتين صلى مسافرا كان إذا سلم و عليه هللا صلى هللا

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن أبيه عن العزيز عبد بن سكين عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد دثناح - 3350
 يوم ھذا ان قال الغالم عين على بيده ھكذا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال عرفة عشية امرأة يالحظ عباس بن الفضل رأى
  فضعي إسناده  له غفر ولسانه بصره فيه حفظ من

 يا  الزبير بن لعروة عباس بن قال قال مليكة أبي بن عن الورد بن الجبار عبد عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3351
  قوي إسناده  فأحل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أبوك جاء قد أليس أمك سل عروة

 و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن يسار بن عطاء عن زيد عن ھشام ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3352
  حسن إسناد وھذا صحيح  الصالة إلى خرج ثم عرقا أكل سلم

 إذا{  اآلية ھذه عن عباس بن سأل عمر ان  رزين أبي عن عاصم عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3353
  حسن إسناده  نفسه سلم و عليه هللا صلى النبي لىإ نعيت نزلت لما قال}  والفتح هللا نصر جاء
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 عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن العالية أبي عن قتادة عن ھشام حدثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3354
 هللا اال إله ال العظيم العرش رب هللا اال إله ال الكريم الحليم هللا اال إله ال العظيم العلي هللا اال إله ال الكرب عند يقول كان سلم و

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  العظيم العرش رب واألرض السماوات رب

 مرض لما  قال عباس بن عن شرحبيل بن أرقم عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3355
 بكر أبا لك ندعو عائشة قالت عليا لي ادعوا فقال عائشة بيت في كان يهف مات الذي مرضه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فلما ادعوه قال العباس لك ندعو هللا رسول يا الفضل أم قالت ادعوه قال عمر لك ندعو هللا رسول يا حفصة قالت ادعوه قال

 فقال بالصالة يؤذنه بالل فجاء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن قوموا عمر فقال فسكت عليا ير فلم رأسه رفع اجتمعوا
 بالناس يصلي عمر أمرت فلو يبكون الناس يراك ال ما ومتى حصر رجل بكر أبا ان عائشة فقالت بالناس يصلي بكر أبا مروا
 في تخطان ورجاله رجلين بين يھادي فخرج خفة نفسه من سلم و عليه هللا صلى النبي ووجد بالناس فصلي بكر أبو فخرج
 وقام قال جلس حتى سلم و عليه هللا صلى النبي فجاء مكانك أي إليه فأومأ يتأخر فذھب بكر أبا سبحوا الناس رآه افلم األرض

 هللا صلى النبي وأخذ عباس بن قال بكر بأبي يأتمون والناس سلم و عليه هللا صلى بالنبي يأتم بكر أبو وكان يمينه عن بكر أبو
 صلى بالنبي يأتم بكر أبو فكان مرة وكيع وقال السالم عليه ذاك مرضه في ومات بكر بوأ بلغ حيث من القراءة من سلم و عليه
  صحيح إسناده  بكر بأبي يأتمون والناس سلم و عليه هللا

 عباس بن مع سافرت قال شرحبيل بن األرقم عن إسحاق أبي عن إسرائيل أنا حجاج حدثني أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3356
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى ما  وقال معناه فذكر سلم و عليه هللا صلى النبي أوصى فسألته الشام إلى المدينة من

 ولم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فمات األرض في لتخطان رجليه وان رجلين بين يھادي فخرج جدا ثقل حتى الصالة
  صحيح إسناده  يوص

 هللا صلى النبي قبض  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3357
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القرآن محكم قرأت وقد مختون سنين عشر بن وأنا سلم و عليه

  يقول عباس بن تسمع قال عابس بن الرحمن عبد عن سفيان ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3358
 وأمرھن وذكرھن فوعظھن النساء أتى ثم خطب ثم فصلى أضحى أو فطر يوم سلم و عليه هللا صلى النبي مع خرجت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالصدقة

 مع يصلي الرجل عن إبراھيم سألت  قال األعمش عن سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3359
 عن أقامه سلم و عليه هللا صلى النبي ان يحدث عباس بن سمعت قال الزيات سميع حدثني فقلت يساره عن يقوم فقال اإلمام
  صحيح إسناده  به فأخذ يمينه

 بن عن محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى أخبرني قال جريج بن ثنا عبادة بن روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3360
 وعفار قال النخل عفار منذ باھلي عھد لي ما هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جاء رجال نا عباس
 سبط حمشا مصفرا زوجھا وكان رجال امرأتي مع فوجدت اإلبار بعد تسقي ال يوما أربعين تعفر تؤبر كانت إذا انھا النخل
 فجاءت بينھما العن ثم بين اللھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قطط جعد السواد إلى خدل به رميت والذي الشعر
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  به رميت الذي يشبه برجل

 هللا رسول قال يقول كان عباس بن ان دينار بن عمرو ثنا إسحاق بن زكريا ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3361
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يطعم حتى التمر اعيب ال  سلم و عليه هللا صلى

 أبي عن سفيان ثنا مھدي بن الرحمن عبد وثنا دينار بن عمرو ثنا إسحاق ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3362
 ومن غفل الصيد اتبع ومن جفا البادية سكن من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن منبه بن وھب عن موسى
  موسى أبي لجھالة ضعيف سند وھذا لغيره حسن  افتتن السلطان أتى
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 سنده الضطراب ضعيف أنه تبين ھريرة أبي حديث تحقيق وعند) . .  8823 برقم يأتي(  ھريرة أبي بحديث حسنه* : 
  ويضعف إليه يرجع وقال ھذا عباس ابن حديث تحسين ھناك فاستدرك

 )  عباس ابن حديث فضعف عاد أنه فالحاصل( 

 عباس بن عن عكرمة عن سماك عن زائدة ثنا قال الصمد وعبد زائدة عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3363
 قال بعد القبلة حولت ثم شھرا عشر ستة معه ومن الصمد عبد قال المقدس بيت نحو سلم و عليه هللا صلى النبي صلى  قال
.  ضعيف إسناد وھذا صحيح  بعد القبلة حولت ثم عمرو بن يعني معاوية وقال المقدس بيت ونح القبلة جعلت ثم الصمد عبد

 نسخة ھامش في كما"  المقدس بيت عن القبلة حولت ثم"  صوابه واضح خطأ"  المقدس بيت نحو القبلة جعلت ثم"  ھنا وقوله
  شاكر أحمد أثبته كما"  البيت نحو القبلة جعلت ثم"  أو خطية

 بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الجھم أبي بن يعني بكر أبي عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد دثناح - 3364
 ثم ركعة بھم وصلى العدو موازي وصفا خلفه صفا قرد بذي الخوف صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال عباس
 الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  ركعة طائفة ولكل نركعتي سلم و عليه هللا صلى للنبي فكانت سلم
  مسلم رجال فمن الجھم أبي بن عبدهللا بن بكر أبي غير

 صلى النبي قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن أبيه عن ذر بن عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3365
 خلفنا وما أيدينا بين ما له ربك بأمر إال نتنزل وما{  فنزلت قال تزورنا مما أكثر تزورنا ان منعكي ما  لجبريل سلم و عليه هللا
  البخاري شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى لمحمد الجواب ذلك وكان قال}  نسيا ربك كان وما ذلك بين وما

 نھى  قال عباس بن عن عكرمة عن الجزري الكريم عبد عن لإسرائي عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3366
 وثنا مرسال عكرمة عن نعيم أبو وثناه أبي قال هللا عبد قال والشراب الطعام في النفخ عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  البخاري شرط على صحيح إسناده  عباس بن عن أسنده سابق بن محمد

 رسول سئل  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3367
 شرط على صحيح إسناده  عاملين كانوا بما أعلم وھو خلقھم حين هللا خلقھم فقال المشركين أوالد عن سلم و عليه هللا صلى هللا

  الشيخين

 كان  قال عباس بن عن طاوس من سمعه مسلم أبي بن سليمان عن عيينة بن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3368
 قيم أنت الحمد ولك فيھن ومن واألرض السماوات نور أنت الحمد لك قال الليل من يتھجد قام إذا سلم و عليه هللا صلى النبي

 ولقاؤك حق كووعد الحق أنت الحمد ولك فيھن ومن واألرض السماوات ملك أنت الحمد ولك فيھن ومن واألرض السماوات
 وعليك آمنت وبك أسلمت لك اللھم حق والنبيون حق سلم و عليه هللا صلى ومحمد حق والساعة حق والنار حق والجنة حق

 وأنت المقدم أنت أعلنت وما أسررت وما أخرت وما قدمت ما لي فاغفر حاكمت وإليك خاصمت وبك أنبت وإليك توكلت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  غيرك إله ال أو أنت اال إله ال المؤخر

 عن أخبره عباس بن مولى عوسجة ان دينار بن عمرو أخبرني قال جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3369
 له الذي ھو الميت أعتقه له مولى إلى ميراثه سلم و عليه هللا صلى النبي فرفع يرثه أحدا يدع ولم مات رجال ان  عباس بن

  ضعيف إسناده  أعتق الذيو والؤه

 المنھال أبي عن كثير بن هللا عبد عن نجيح أبي بن عن سفيان ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3370
 رسول فقال والثالث السنتين أو والسنتين السنة الثمار في يسلفون وھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم  قال عباس بن عن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  معلوم ووقت معلوم ووزن معلوم كيل في الثمار في سلفوا سلم و عليه هللا صلى هللا
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 رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن سماك عن قدامة بن يعني زائدة ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3371
  الصحيح رجال رجاله سند وھذا لغيره صحيح  الخمرة على يصلي كان سلم و عليه هللا صلى هللا

 عند بت  قال عباس بن عن كريب عن سليمان بن مخرمة عن مالك عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3372
 مفنا وسادة سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول فطرحت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة إلى ألنظرن فقلت ميمونة خالتي
 عمران آل من األواخر العشر اآليات قرأ ثم نفسه عن النوم يمسح فجعل بعده أو قبله أو الليل نصف قام ثم أھله ونام طولھا في
 على يده فوضع جنبه إلى فقمت جئت ثم صنع ما مثل فصنعت فقمت يصلي قام ثم فتوضأ فأخذ معلقا شنا فأتى قام ثم ختم حتى
 إسناده  أوتر ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين صلى ثم يفتلھا فجعل بأذني أخذ ثم رأسي
  الشيخين شرط على صحيح

 إلى أھدى رجال ان  عباس بن عن وعلة بن عن أسلم بن زيد عن مالك عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3373
 فإن قال ببيعھا أمرته فقال أمرته ما فقال فساره رجال فدعا حرمت قد الخمر ان وقال خمر راوية سلم و عليه هللا صلى النبي
 فمن وعلة ابن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  فصبت قال بيعھا حرم شربھا حرم الذي
  مسلم رجال

 عن أسلم بن زيد عن مالك ثنا قال حاقإس وحدثني مالك بن الرحمن عبد على قرأت قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3374
 طويال قياما فقام معه والناس سلم و عليه هللا صلى النبي فصلى الشمس خسفت  قال انه عباس بن هللا عبد عن يسار بن عطاء
 وند وھو طويال ركوعا ركع ثم األول دون وھو طويال قياما فقام رفع ثم طويال ركوعا ركع ثم قال البقرة سورة من نحوا قال

 قياما قام ثم األول الركوع دون وھو طويال ركوعا ركع ثم األول القيام دون وھو طويال قياما قام ثم سجد ثم األول الركوع
 ان فقال الشمس تجلت وقد انصرف ثم سجد ثم األول الركوع دون وھو طويال ركوعا ركع ثم األول القيام دون وھو طويال
 تناولت رأيناك هللا رسول يا قالوا هللا فاذكروا ذلك رأيتم فإذا لحياته وال أحد لموت يخسفان ال هللا آيات من آيتان والقمر الشمس
 منھا فتناولت الجنة رأيت قال إسحاق يشك ولم الجنة أريت أو الجنة رأيت اني قال تكعكعت رأيناك ثم ھذا مقامك في شيئا

 رسول يا لم قالوا النساء أھلھا أكثر ورأيت أفظع منظرا كاليوم أر مفل النار ورأيت الدنيا بقيت ما منه ألكلتم أخذته ولو عنقودا
 ثم كله الدھر إحداھن إلى أحسنت لو اإلحسان ويكفرن العشير يكفرن ولكن ال قال جل و عز با أيكفرن قال بكفرھن قال هللا

  مسلم شرط على لثانيوا الشيخين شرط على األول صحيحان إسناداه  قط خيرا منك رأيت ما قالت شيئا منك رأت

 بن هللا عبد عن يسار بن سليمان عن شھاب بن عن مالك الرحمن عبد على قرأت قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3375
 وتنظر إليھا ينظر الفضل فجعل تستفتيه خثعم من امرأة فجاءت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رديف الفضل كان  قال عباس
 عباده على هللا فريضة ان هللا رسول يا فقالت اآلخر الشق إلى الفضل وجه يصرف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فجعل إليه
 صحيح إسناده  الوداع حجة في وذلك نعم قال عنه أفأحج الراحلة على يثبت ان يستطيع ال كبيرا شيخا أبي أدركت الحج في
  الشيخين شرط على

 على أتيت قال عنه ينسبه لم جبير بن سعيد من أسمعته أدري ال قال أيوب ثنا سماعيلإ ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3376
  فشربه بلبن الفضل أم إليه وبعثت بعرفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفطر  وقال رمانا يأكل وھو بعرفة عباس بن

  الشيخين رجال ثقات رجاله إسناد وھذا صحيح

 أحد حدثني قال يسار بن سليمان ثنا مرة وقال حدثني قال إسحاق بن يحيى أنا إسماعيل ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 3377
 يحيى قال أمي أو أبي أن فقال رجل فجاء سلم و عليه هللا صلى النبي رديف كنت  قال هللا عبد واما الفضل أما العباس ابني
 أكنت قال عنه أفأحج عليه آمن لم عليه شددته وان عليه يثبت مل بعير على حملته أنا فإن يحج ولم كبير أبي قال انه ظني وأكبر
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنه فاحجج قال نعم قال عليه كان لو دينا قاضيا

 الفضل عن أو عباس بن هللا عبد عن يسار بن سليمان عن إسحاق أبي بن يحيى أنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3378
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  معناه  فذكر سلم و عليه هللا صلى النبي سأل رجال ان عباس بن
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 هللا صلى هللا رسول إليه ضمني عباس بن قال قال عكرمة عن الحذاء خالد أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3379
 رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  الكتاب علمه اللھم  وقال سلم و عليه

  البخاري

  يقول عباس بن سمعت قال ھاشم بني مولى عمار حدثني قال الحذاء خالد عن إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3380
 عمار غير خينالشي رجال ثقات رجاله مسلم شرط على إسناده  وستين خمس بن وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفى
  مسلم رجال فمن عمار أبي بن

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن مليكة أبي بن عن أيوب أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3381
 على صحيح إسناده  الصالة إلى قمت إذا بالوضوء أمرت إنما فقال الوضوء عليه فعرضوا طعام إليه فقرب الخالء من خرج
  الشيخين شرط

 رسول أن  عباس بن عن الحويرث بن سعيد عن دينار بن عمرو عن أيوب ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3382
 على صحيح إسناده  فأتوضأ أصلي فقال بوضوء نأتيك أال فقالوا طعام إليه فقرب الخالء من خرج سلم و عليه هللا صلى هللا

  مسلم رجال فمن الحويرث بن سعيد غير الشيخين رجال تثقا رجاله مسلم شرط

 من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن أيوب ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3383
 بين قال أو نشعيرتي يعقد أن القيامة يوم كلف تحلم ومن فيھا ينفخ ولن وعذب فيھا ينفخ ان القيامة يوم كلف صورة صور

 يعني إسماعيل قال القيامة يوم اآلنك أذنيه في صب يكرھونه قوم حديث إلى استمع ومن بينھما يعقد ولن وعذب شعيرتين
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  الرصاص

 نكح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن أيوب أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3384
  البخاري شرط على صحيح إسناده  بسرف وماتت بسرف حالال بھا وبنى محرم وھو ميمونة

 هللا رسول له قال الذي أما الجد في عباس بن قال قال عكرمة عن أيوب أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3385
 شرط على صحيح إسناده  بكر أبا يعني أبا قضاه فإنه التخذته خليال األمة ھذه من متخذا كنت لو  سلم و عليه هللا صلى

  البخاري

 صلى محمد قال يقول عباس بن سمعت قال العطاردي رجاء أبي عن أيوب أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3386
 على صحيح إسناده  النساء أھلھا أكثر فرأيت النار في واطلعت الفقراء أھلھا أكثر رأيتف الجنة في اطلعت  سلم و عليه هللا

  الشيخين شرط

 من ليست ص في السجود في  قال انه عباس بن عن عكرمة عن أيوب ثنا إسماعيل حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3387
  البخاري شرط على صحيح إسناده  فيھا ديسج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت وقد السجود عزائم

 عن مجاھدا سألت  قال حوشب بن العوام أنا قال غنية أبي بن الملك عبد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3388
 مفبھداھ{  آخرھا وفي}  وسليمان داود ذريته ومن{  اآلية ھذه أتقرأ فقال عباس بن عنھا سألت نعم فقال ص في التي السجدة
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  بداود يقتدي ان سلم و عليه هللا صلى نبيكم أمر قال}  اقتده
  مسلم رجال فمن الملك عبد بن يحيى

 دعن بت  قال عباس بن عن أبيه عن جبير بن سعيد بن هللا عبد عن أيوب ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3389
 فأخذ ھكذا لي فقال شماله عن فقمت معه أصلي فقمت الليل من يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقام ميمونة خالتي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يمينه عن فأقامني برأسي
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 حتى بھا الملك فجاء  سعبا بن قال قال جبير بن سعيد عن أنبئت قال أيوب ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3390
 إسماعيل أم هللا رحم هللا رسول فقال شنتھا في تقدح فجعلت اإلنسانة فعجلت عينا ففارت بعقبه فضرب زمزم موضع إلى انتھى
   صحيح  معينا عينا زمزم لكانت عجلت انھا لوال

  فقال للصائم القبلة عن عباس بن لسئ قال سدوس بني من شيخ عن أيوب ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3391
 بني من الشيخ لجھالة ضعيف إسناد وھذا صحيح  صائم وھو الرؤوس من يصيب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان

  سدوس

 إسناده  فذكره  عباس بن عن شقيق بن هللا عبد عن أيوب عن سعيد ثنا جعفر بن ثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3392
  مسلم شرط على صحيح

 فقال عاشوراء يوم عن عباس بن سألت  قال األعرج بن الحكم عن يونس أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3393
 صام أكذاك فقلت قال انه الحكم عن فأنبئت يونس قال صائما فأصبح تاسعة من أصبحت فإذا فاعدد المحرم ھالل رأيت إذا

 فمن األعرج بن الحكم غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  نعم قال سلم و عليه هللا صلى محمد
  مسلم رجال

 حدثني جعفر بن قال الحسن أبي بن سعيد عن عوف ثنا قاال جعفر بن ومحمد إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3394
 أصنع وإني يدي صنعة من معيشتي إنما رجل إني عباس بن يا فقال رجل وسأله عباس بن عند كنت  قال الحسن أبي بن سعيد
 جل و عز هللا فإن صورة صور من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعت بما إال أحدثك ال فإني قال التصاوير ھذه

 عباس بن له فقال وجھه فاصفر شديدة ربوة الرجل لھا فربا قال أبدا فيھا بنافخ وليس الروح فيھا ينفخ حتى القيامة يوم معذبه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  روح فيه ليس شيء وكل الشجر بھذا فعليك تصنع أن إال أبيت إن ويحك

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمرنا  عباس بن قال قال رجل عن أيوب ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3395
  عباس ابن عن راويه إلبھام ضعيف إسناد وھذا صحيح  النساء ونكحت المجامر عتوسط الثياب فلبست فحللنا نحل ان

 يصل لم سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن قال طاوس قال قال ليث أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3396
  ليث لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  زواياه استقبل ولكنه فيه

 جمع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن طاوس عن ليث أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا - 3397
  سليم أبي بن ليث لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  والحضر السفر في والعشاء والمغرب والعصر الظھر بين

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفطر  قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3398
 فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  فشربه بلبن الفضل أم إليه وبعثت بعرفة
  البخاري رجال

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قرأ  عباس بن قال قال عكرمة عن أيوب أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3399
 إسناده  حسنه أسوة هللا رسول في لكم كان ولقد} {  نسيا ربك كان وما{  فيه يسكت ان أمر فيما وسكت فيه يقرأ ان أمر فيما

  البخاري شرط على صحيح

 تزوج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن أيوب أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3400
  البخاري شرط على صحيح إسناده  محرم وھو ميمونة

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن عكرمة عن أيوب أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3401
  البخاري طشر على صحيح إسناده  تبقى سابعة أو تبقى خامسة أو تبقى تاسعة في األواخر العشر في التمسوا
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 قال عباس بن عن رجاء أبو ثنا عثمان أبو الحلي صاحب الجعد ثنا الوارث عبد ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3402
 ذلك بين ثم والسيئات الحسنات كتب جل و عز هللا ان  قال جل و عز ربه عن يروي فيما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
 أضعاف إلى ضعف سبعمائة إلى حسنات عشر له كتبت عملھا فإن كاملة حسنة عنده له هللا كتبھا ملھايع فلم بحسنة ھم فمن
 شرط على صحيح إسناده  واحدة سيئة له كتبت عملھا فإن كاملة حسنة عنده له هللا كتبھا يعملھا فلم بسيئة ھم ھو وان كثيرة

  الشيخين

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن يعمر بن يحيى عن قتادة ثنا مامھ ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3403
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يتوضأ ولم صلى ثم كتف من انتھس

 قتادة ثنا ھمام ثنا قال الصمد وعبد جبير بن سعيد عن عروة عن قتادة عن ھمام ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3404
 بالجمعة الجمعة صالة في يقرأ كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن هل صاحب عن

  عزرة غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح بھز إسناد  والمنافقين

 مغيثا أسود عبدا كان ةبرير زوج ان  عباس بن عن عكرمة عن قتادة أنا ھمام ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3405
 ان قضى قضيات أربع سلم و عليه هللا صلى النبي فيھا فقضى قال عليھا عينيه يعصر المدينة سكك في يتبعھا أراه وكنت
 فذكرت عائشة إلى منھا فأھدت بصدقة عليھا وتصدق قال الحرة عدة مرة ھمام قال تعتد ان وأمرھا وخيرھا أعتق لمن الوالء
 رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  ھدية ولنا صدقة عليھا ھو فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك

  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين

 أن  عباس بن عن عكرمة وعن المسيب بن سعيد عن قتادة ثنا العطار يزيد بن أبان ثنا بھز ثنا أبي حدثني عبد حدثنا -  3406
 بيننا وان ربيعة من حي انا هللا نبي يا فقالوا عصر بني أخو األشج فيھم سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس أتوا القيس عبد وفد

 فأمرھم وراءنا من به وندعو الجنة دخلنا به عملنا إذا بأمر فمرنا الحرام الشھر في اال إليك نصل ال وأنا مضر كفار وبينك
 من الخمس يعطوا وان البيت يحجوا وان رمضان يصوموا وان شيئا به يشركوا وال هللا يعبدوا ان أربع عن ونھاھم بأربع
 األدم بأسقية عليكم فقال هللا رسول يا نشرب ففيم فقالوا والمزفت والنقير والدباء الحنتم في الشرب عن أربع عن ونھاھم المغانم
  البخاري الرج فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  أفواھھا على يالث التي

 عن وعكرمة عباس بن عن المسيب بن سعيد عن يذكر قتادة سمعت قال أبان ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3407
 على صحيح إسناده  معناه فذكر عصر بني أخو األشج فيھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتوا القيس عبد وفد ان  عباس بن

  الشيخين شرط

 قتادة أنا عفان قال قتادة عن ھمام ثنا قاال عفان ثنا قال أبي وحدثنا قتادة عن ھمام ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد ناحدث -  3408
 قال الليل آخر من ركعة يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فقال الوتر عن عمر بن سألت  قال مجلز أبي عن

 شرط على صحيح إسناده  الليل آخر من ركعة يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فقال عباس بن هللا عبد وسألت
  الشيخين

 عليه هللا صلى هللا رسول توفي  قال عباس بن عن عكرمة عن ھشام ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3409
 ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  هألھل طعاما أخذه شعير من صاعا بثالثين يھودي عند مرھونة ودرعه سلم و

  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال

 صلى هللا رسول رأيت  قال الفارسي يزيد عن جميلة أبي بن عوف ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3410
 هللا صلى هللا رسول رأيت اني عباس البن فقلت قال المصاحف يكتب يزيد وكان قال عباس بن زمن النوم في سلم و عليه هللا
 رآني فقد النوم في رآني فمن بي يتشبه ان يستطيع ال الشيطان ان يقول كان هللا رسول فإن عباس بن قال النوم في سلم و عليه
 حسن البياض إلى أسمر ولحمه جسمه الرجلين بين رجال رأيت نعم قلت قال رأيت الذي الرجل ھذا لنا تنعت ان تستطيع فھل
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 كان ما أدري ال عوف قال نحره تمأل كادت حتى ھذه إلى ھذه من لحيته مألت قد الوجه دوائر جميل العينين أكحل المضحك
  ضعيف إسناده  ھذا فوق تنعته ان استطعت ما اليقظة في رأيته لو عباس بن فقال قال النعت من ھذا مع

 هللا صلى هللا رسول مع سرنا  عباس بن عن محمد عن عون بن عن عدي أبي بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3411
  الشيخين رجال ثقات رجاله سند وھذا صحيح  ركعتين نصلي جل و عز هللا اال نخاف ال والمدينة مكة بين سلم و عليه

  قال عباس بن عن جبير بن سعيد نع عثمان بن هللا عبد عن سفيان ثنا يوسف بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3412
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على قوي إسناده  محرم وھو الحرث بنت ميمونة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تزوج

  مسلم رجال فمن عثمان بن عبدهللا غير الشيخين

  قال عباس بن عن زيد بن جابر عن دينار بن عمرو عن سفيان عن يوسف بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3413
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول تزوج

 عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن سفيان عن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3414
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حيحص  ساجد وھو إبطيه بياض يرى سجد إذا كان سلم و

 صلى هللا رسول أعتق  قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن الحجاج ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3415
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  المشركين رقيق من خرج من الطائف يوم سلم و عليه هللا

 هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن أصحابه بعض عن سلم عن رمعتم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3416
 فال رشده غير من ولده ادعى ومن بعصبته ألحقته فقد الجاھلية في ساعي من اإلسالم في مساعاة ال  سلم و عليه هللا صلى
  جبير بن سعيد عن راويه لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  يورث وال يرث

 أھدى  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن حبيب عن األعمش ثنا معاوية أبو حدثنا أبي حدثني هللا عبد دثناح -  3417
  منك لقبلناه محرمون انا لوال وقال فرده محرم وھو وحش حمار سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى جثامة بن الصعب
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 ان  عباس بن عن عكرمة عن هللا عبد بن حسين عن أرطاة بن حجاج عن نمير بن ثنا أبي ثنيحد هللا عبد حدثنا - 3418
 ضعيف إسناده وھذا لغيره حسن  ردع وال نفض به يكن لم ما المصبوغ الثوب في رخص سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  أرطاة بن الحجاج لتدليس

 بن عن جبير بن سعيد عن جعفر بن عباد ثنا قال األعمش سمعت قال مةأسا بن حماد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3419
 ويقول يقول آلھتنا يشتم أخيك بن طالب أبا يا فقالوا جھل أبو منھم قريش من رھط عليه دخل طالب أبو مرض لما  قال عباس
 هللا صلى النبي دخل ان ىفخش رجل موضع طالب أبي قرب وكان طالب أبو إليه فأرسل قال فانھه إليه فأرسل ويفعل ويفعل
 مجلسا يجد لم سلم و عليه هللا صلى النبي دخل فلما المجلس ذلك في فجلس فوثب عليه له أرق يكون ان عمه على سلم و عليه
 يا فقال وتفعل وتفعل وتقول وتقول آلھتھم تشتم انك يزعمون يشكونك قومك ان أخي بن يا طالب أبو فقال فجلس الباب عند اال
 ال قال عشرا وأبيك نعم ھي وما قالوا الجزية العجم بھا إليھم وتؤدي العرب بھا لھم تدين واحدة كلمة على أريدھم نماإ اني عم
{  بلغ حتى قرأ ثم قال}  عجاب لشيء ھذا إن واحدا إلھا اآللھة أجعل{  يقولون وھم ثيابھم ينفضون وھم فقاموا قال هللا اال إله
  ضعيف إسناده  عذاب يذوقوا لما

 صلى النبي عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم عن األعمش ثنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3420
 دين عليھا كان لو أرأيتك قال عنھا فاقضيه رمضان شھر صوم وعليھا ماتت أمي ان فقالت امرأة أتته  قال سلم و عليه هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يقضي ان أحق جل و عز هللا فدين قال نعم قالت تقضينه كنت
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 بن عن جبير بن نافع عن الفضل بن هللا عبد حدثني قال أنس بن يعني مالك ثنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3421
 إسناده  إقرارھا وصمتھا ھانفس في تستأمر والبكر وليھا من بنفسھا أولى األيم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس
   الشيخين شرط على صحيح

 القراءتين أي  قال عباس بن عن ظبيان أبي عن األعمش ثنا قاال المعني ومحمد يعلى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3422
 مرة عام كل في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على القرآن يعرض كان اآلخرة ھي بل ال قال هللا عبد قراءة قالوا أول تعدون
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بدل وما منه نسخ ما فعلم هللا عبد فشھد مرتين عليه عرض فيه قبض الذي العام كان فلما

 هللا رسول قضى  قال عباس بن عن عكرمة عن يحيى عن الصواف حجاج ثنا يعلى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3423
 شرط على صحيح إسناده  العبد دية بقى وما الحر دية مكاتبته من أدى لما يودي يقتل المكاتب في سلم و عليه هللا صلى

  البخاري

 علي بن زيد عند جالسا كنت  قال عكرمة عن يحيى عن الصواف حجاج ثنا يعلى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3424
 ألن فقال بحديث حدثته المؤمنين أمير عند من فقال جئت أين نم سعد أبا يا فقال سعد أبو شرحبيل له يقال شيخ فمر بالمدينة
 صلى هللا رسول قال يقول عباس بن سمعت قال القوم به حدث قال النعم حمر لي يكون أن من الي أحب حقا الحديث ھذا يكون
 إسناده وھذا لغيره حسن  نةالج أدخلتاه اال صحبھما أو صحبتاه ما إليھما فيحسن ابنتان له تدرك مسلم من ما سلم و عليه هللا

  سعد أبي شرحبيل لضعف ضعيف

 بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن ثنا سعد بن إبراھيم ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3425
 وكان جبريل يلقاه حين رمضان في يكون ما أجود وكان بالخير الناس أجود سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عباس
 رسول كان جبريل لقيه فإذا القرآن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عليه يعرض ينسلخ حتى رمضان في ليلة كل جبريل يلقاه
  صحيح إسناده  المرسلة الريح من بالخير أجود سلم و عليه هللا صلى هللا

 عبد عن سفيان أنا قال الرزاق وعبد خثيم بن عثمان بن هللا عبد اثن زھير ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3426
 خير من فإنھا البياض ثيابكم من البسوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن المعنى هللا

 رجال ثقات رجاله:  األول قويان اداهإسن  البصر ويجلو الشعر ينبت انه اإلثمد أكحالكم خير وان موتاكم فيھا وكفنوا ثيابكم
  خثيم ابن غير الشيخين رجال ثقات رجاله:  والثاني كامل أبي غير الشيخين

 هللا رسول أن إلى فكتب عباس بن إلى كتبت قال مليكة أبي بن عن نافع ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3427
 إسناده  ودماءھم الناس أموال أناس ألدعى بدعواھم الناس أعطى ولو عليه المدعي على اليمين ان  قال سلم و عليه هللا صلى
  صحيح

 عليه هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن العطار عطاء ثنا حماد ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3428
 ضعيف إسناد وھذا موقوفا صحيح  دينار فنصف ديج لم فإن بدينار يتصدق قال حائض وھى امرأته يأتي الرجل في  سلم و

  جدا

 عباس بن عن جمرة أبو أنا قال عفان قال جمرة أبي عن حماد ثنا قاال وعفان كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3429
  سنة وستين ثالث بن وھو ومات إليه يوحى عشرا وبالمدينة سنة عشرة ثالث بمكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقام  قال

  صحيح إسناده

 صلى النبي ان  عباس بن عن عمار أبي بن عمار عن حماد ثنا قاال ويونس كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3430
 فاحتضنه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فاتاه الجذع حن إليه فتحول المنبر صنع فلما جذع إلى يخطب كان سلم و عليه هللا
  مسلم شرط على صحيح إسناده  القيامة يوم إلى لحن أحتضنه لم لو وقال نفسك
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  مسلم شرط على صحيح إسناده  مثله  أنس عن ثابت عن حماد حدثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3431

 عن ثابت وعن عباس بن عن عمار أبي بن عمار عن سلمة بن حماد أنا قال الخزاعي ثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3432
 مسند من وھو مسلم شرط على صحيح إسناده  معناه فذكر النخلة جذع إلى يخطب كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  أنس
  أنس

 هللا صلى هللا رسول تعرق  قال عباس بن عن سيرين بن عن ھشام عن سلمة بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3433
  صحيح  ماء يمس ولم صلى ثم عظما سلم و عليه

 قوله في  عباس بن عن عكرمة عن حصين بن داود عن إسحاق بن عن سلمة بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3434
 إن بالقسط بينھم فاحكم حكمت وإن شيئا يضروك فلن عنھم تعرض وإن عنھم أعرض أو بينھم فاحكم جاءوك فإن{  جل و عز
 بني من قريظة بنو قتل وإذا الدية نصف إليھم أدوا قريظة بني من قتيال قتلوا إذا النضير بنو كان قال}  المقسطين يحب هللا

  حسن  الدية بينھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسوى كاملة الدية إليھم أدوا قتيال النضير

 إلى رفعه عباس بن عن وعطاء ومجاھد عكرمة عن خصيف حدثني شجاع بن مروان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3435
  تطھر حتى بالبيت تطوف ال أن غير كلھا المناسك وتقضي وتحرم تغتسل والحائض النفساء ان  سلم و عليه هللا صلى النبي
  لغيره حسن

 يسجد سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال عباس بن عن مجاھد عن ليث ثنا فضيل بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3436
  سليم أبي بن ليث ضعيف إسناد وھذا صحيح  ص في

 هللا صلى النبي مع صليت  قال عباس بن عن أبيه عن كريب بن رشدين أنا فضيل بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3437
 دون صحيح  نينس عشر بن يومئذ وأنا عباس بن وقال قال يمينه عن فأقامني فأخذني يساره عن جنبه إلى فقمت سلم و عليه
  الشيخين رجال ثقات رجاله وباقي ضعيف وھو كريب بن رشدين بھا تفرد وقد"  سنين عشر ابن يؤمئذ وأنا"  عباس ابن قول

 ومقسم جبير بن سعيد وفينا طعام إلى دعينا قال السائب بن عطاء عن عبيد بن عمر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3438
 فقال يسمع يكن لم من هللا عبد أبا حدثنا مقسم قال الطعام في قيل ما بلغه كلكم سعيد قال طعامال وضع فلما عباس بن مولى
 وسطه تنزل البركة فإن وسطه من تأكلوا فال الطعام وضع إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن حدثني
  حسن  حافتيھا أو حافتيه من وكلوا

 طاوسا سمع انه دينار بن عمرو أخبرني قال جريج بن أنبأنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي يحدثن هللا عبد حدثنا -  3439
 بين كنت فقال النابغة بن مالك بن حمل فجاء ذلك في سلم و عليه هللا صلى النبي قضاء شھد  انه عمر عن عباس بن عن يخبر

 تقتل وان عبد بغرة جنينھا في سلم و عليه هللا صلى لنبيا فقضى وجنينھا فقتلتھا بمسطح األخرى إحداھما فضربت امرأتين
 إحداھما فضربت امرأتي وبين بيني كان بكر بن قال شككتني لقد فقال وكذا كذا أبيه عن طاوس بن أخبرني لعمرو فقلت

 قضى أنه والمحفوظ الرواية ھذه غير في ترد لم شاذة"  تقتل وأن"  قوله لكن الشيخين شرط على صحيح إسناده  األخرى
  وكذا كذا أبيه عن طاوس ابن أخبرني بقوله عناه ما وھذا العاقلة على بديتھا

 وديعة أبا خذاما أن  عباس بن عن الخرساني عطاء أنا قال جريج بن أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3440
 سلم و عليه هللا صلى النبي فانتزعھا كارھة وھى أنكحت ھاأن إليه فاشتكت سلم و عليه هللا صلى النبي فأتت رجال ابنته أنكح
  ضعيف إسناده  ثيبا وكانت األنصاري لبابة أبا ذلك بعد فنكحت قال تكرھوھن ال وقال زوجھا من

 * * *  تنبيھات* * * 

  5138 البخاري و الموطأ في كما نفسھا خذام بنت خنساء حديث من صحيح القصة أصل - 1
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 اليونينية في البخاري من الصحيحة واألصول للمسند الخطية األصول في كما المعجمة بالذال خذام)  ھنا كما(  الصواب -  2
 وكذا اإلكمال في ماكوال ابن قيده وكذا اليونينية أصل على نسخته ضبط وھو للبخاري شرحه في القسطالني ضبطھا كذا و

 تنوير في السيوطي وتبعه المھملة بالدال والفتح التقريب يف فضبطه الحافظ أخطأ و.  األطراف و التھذيب في المزي عند
  الحوالك

 زوجھا أباھا ان فذكرت سلم و عليه هللا صلى النبي أتت بكرا جارية ان عباس ابن عن صحيح بسند 2469 برقم سلف ما - 3
 بنت خنساء ھذه وليست -  لعيللزي الراية نصب في كما - القطان ابن قال.  سلم و عليه هللا صلى النبي فخيرھا كارھة وھي
 والدليل ثنتان وھما بكر وھذه ثيب تلك فإن البخاري رواه نكاحه السالم عليه فرد فكرھته ثيب وھي أبوھا زوجھا التي خذام
 وھما أبوھما أنكحھما وثيب بكر نكاح رد سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس ابن عن الدارقطني رواه ما ثنتان أنھما على

  نكارھتا

 ثم وزاد نحوه  عباس بن عن الخرساني عطاء حدثني قال جريج بن أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3441
 نكاحھا له يتم فال لرفاعة يحلھا ان ايمانه كان ان اللھم وقال األول زوجھا إلى ترجع ان فمنعھا مسھا قد ان فأخبرته بعد جاءته
  ضعيف إسناده  كالھما فمنعاھا خالفتھما في وعمر بكر أبا أتت ثم أخرى مرة

 بن عن أخبره طاوسا ان األحول سليمان أخبرني قال جريج بن أنا قال الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3442
 عليه هللا صلى يالنب فقطعھا أنفه في بخزامة إنسانا يقود بإنسان بالكعبة يطوف وھو مر سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بيده يقوده ان فأمره بيده سلم و

 بن عن أخبره طاوسا ان األحول سليمان أخبرني قال جريج بن أنا قال الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3443
 غير بشيء أو بخيط أو بسير آخر إنسان إلى دهي ربط قد بإنسان بالكعبة يطوف وھو مر سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بيده قده قال ثم بيده سلم و عليه هللا صلى النبي فقطعه ذلك

 عباس بن عن العالية أبي عن حصين بن زياد عن األعمش عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3444
 مسلم شرط على صحيح إسناده  راميا كان أباكم فإن إسماعيل بني رميا فقال يرمون بنفر سلم و عليه هللا صلى النبي مر  قال

  مسلم رجال فمن حصين بن زياد غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 رجل جاء  قال الجعد أبي بن سالم عن هللا عبد بن يحيى عن سفيان أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3445
 قال أما رأسه آخذا القيامة يوم المقتول يجيء يقول سلم و عليه هللا صلى نبيكم سمعت ولقد فقال الحديث فذكر عباس بن إلى

 إسناد وھذا صحيح  قتلني فيم ھذا سل رب يا يقول وتعالى تبارك الرحمن عرش قبل في أوداجه تشخب بيمينه واما بشماله
  حسن

 و عليه هللا صلى النبي ان  بلغني قال إبراھيم عن منصور عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3446
 ابن حديث بعده ليروي ھنا أحمد أورده وإنما مرسل أنه إال الشيخين رجال ثقات رجاله  إبطيه بياض يرى سجد إذا كان سلم

  مثله عباس

 النبي عن ذلك مثل  عباس بن عن التميمي عن إسحاق أبي عن سفيان أنا اقالرز عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3447
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  سلم و عليه هللا صلى

 هللا صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن طاوس عن ليث عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3448
 وھذا لغيره حسن  فاسكت غضبت وإذا فاسكت غضبت وإذا فاسكت غضبت وإذا سرواتع وال ويسروا علموا  سلم و عليه
  سليم أبي بن ليث لضعف ضعيف إسناد
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  عباس بن عن محمد بن القاسم عن سعيد بن يحيى ثنا قال جريج بن أنا قال الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3449
 أنھا إغفارھا أو النخل وعفار قال إغفاره أو النخل عفار منذ بأھلي عھد لي ما الفق سلم و عليه هللا صلى النبي أتى رجال أن

 سبط حمشا مصفرا زوجھا وكان امرأتي مع رجال فوجدت قال اإلبار بعد تسقى ال يوما أربعين تغفر أو تعفر ثم تؤبر كانت
 العن ثم بين اللھم بين اللھم سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول فقال قطط جعد السواد إلى خدل رجل به رميت والذي الشعر
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  به رميت الذي يشبه بولد فجاءت بينھما

 أال  قال عباس بن عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3450
 صحيح إسناده  اليسرى على يصب ثم اليمنى بيده يغرف فجعل بماء دعاف سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بوضوء أخبركم
  الشيخين شرط على

 قمت كنت  قال انه عباس بن عن الزيات سميع عن األعمش عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3451
  صحيح إسناده  مينهي عن فجعلني فادارني شماله إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جنب إلى

  قال عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3452
 لحمھا حرم إنما فقال ميتة وھى وكيف قالوا بإھابھا استمتعتم أال فقال ميتة لميمونة بشاة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مر
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حال كل على بھا يستمتع ويقول الدباغ ينكر الزھري وكان عمرم قال

  يقول عباس بن سمع انه يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3453
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يتوضأ ولم الصالة إلى مضى ثم فأكل كتف من احتز ثم سلم و عليه هللا صلى النبي توضأ

 بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر عن األعلى وعبد معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3454
 والفضل أنا يصلي وھو الفتح يوم قال أو الوداع حجة في سلم و عليه هللا صلى النبي إلى جئت  قال عباس بن عن عتبة

 كنت األعلى عبد وقال صالتھم تقطع لم أيديھم بين تمر واألتان الصف دخلنا ثم عنھا ونزلنا الصف فقطعنا أتان على مرتدفان
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بمنى بالناس يصلي سلم و عليه هللا صلى هللا ونبي فجئنا أتان على الفضل رديف

 و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3455
 األزالم بأيديھما السالم عليھما وإسماعيل إبراھيم ورأى فمحيت بھا وأمر يدخل لم الكعبة يعني البيت في الصور رأى لما سلم
 فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  قط باألزالم استقسما ما وهللا هللا قاتلھم فقال
  البخاري رجال

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن الثقفي الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3456
  البخاري شرط على صحيح ادهإسن  تبقى سابعة أو تبقى خامسة أو تبقى تاسعة في األواخر العشر في التمسوھا  قال

 النبي حجم  قال عباس بن عن الشعبي عن األحول عاصم عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3457
 ان مواليه وأمر قال يعطه لم حراما كان ولو أجره سلم و عليه هللا صلى النبي وأعطاه بياضة لبني عبد سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  خراجه بعض هعن يخففوا

  قال عباس بن عن عكرمة عن وأيوب كثير أبي بن يحيى عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3458
 رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  النساء من والمترجالت الرجال من المخنث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات
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 في كنت  قال عباس بن عن خالد بن عكرمة عن طاوس بن عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3459
 صلى ثم يمينه عن فجعلني بيدي فأخذ يساره على معه فقمت الليل من يصلي سلم و عليه هللا صلى النبي فقام ميمونة بيت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  المزمل أيھا يا قدر ركعة كل في قيامه قدر حزرت ركعة عشرة ثالث

 خرج  قال عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3460
 الظھيرة نحر في وذلك الطريق في بغدير مر حتى فصام رمضان شھر في مكة إلى الفتح عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 فامسكه ماء فيه بقدح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدعا قال إليه أنفسھم وتتوق أعناقھم يمدون وجعلوا الناس فعطش قال
  حديثين من ملفق ھذا  الناس فشرب شرب ثم الناس رآه حتى يده على

 و عليه هللا صلى هللا رسول خرج قال عباس ابن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن معمر احدثن الرزاق عبد حدثنا* 
  أفطر ثم القديد بلغ[  حتى فصام رمضان شھر في مكة إلى الفتح عام سلم

 في لفتحا عام سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خرج قال عباس ابن عن عكرمة عن أيوب عن معمر حدثنا الرزاق عبد حدثنا* 
 وتتوق أعناقھم يمدون وجعلوا الناس فعطش قال الظھيرة نحر في وذلك الطريق في بغدير مر]  حتى فصام رمضان شھر
  الناس فشرب شرب ثم الناس رآه حتى يده على فامسكه ماء فيه بقدح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فدعا قال إليه أنفسھم

  حديثان فھما ساقط المعكوفين بين ما

  الشيخين شرط على صحيح إسناده:  األول

  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده:  والثاني

 )  األرناؤوط أفاده( 

 نب قال عباس بن سمعت قال عطاء سمعت قال جريج بن أنا قال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3461
 فماتت سلم و عليه هللا صلى النبي نساء إلحدى داجنة أو شاة كانت  يقول عباس بن سمعت قال عطاء يعني بعد سمعته ثم بكر
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مسكھا أو بإھابھا استمتعتم ھال سلم و عليه هللا صلى النبي فقال

 مولى مقسما ان خصيف أخبرني قال جريج بن ثنا قال وروح جريج نب أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3462
 المسح عن عمر وبن سعد سأله حين عنه هللا رضي عمر عند انا  قال أخبره عباس بن ان أخبره نوفل بن الحرث بن هللا عبد
 أقبل ولكن خفيه على سحم سلم و عليه هللا صلى النبي ان علمنا قد سعد يا فقلت عباس بن فقال لسعد عمر فقضى الخفين على
 المائدة أنزلت ما بعد عليھما مسح سلم و عليه هللا صلى النبي ان أحد يخبرك ال قال بعدھا أو روح فقال قال بعدھا أم المائدة
  2977 حديث على التعليق وراجع ضعيف إسناده  عنه هللا رضي عمر فسكت

 انه الخوار أبي بن عطاء بن عمر أخبرني قال جريج بن أنا قاال ربك وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3463
  ماء يمس ولم الصالة إلى وقام فوضعه المؤذن أتاه عرقا يأكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بينا  يقول عباس بن سمع
  مسلم شرط على صحيح إسناده

 يسار بن سليمان ان يوسف بن محمد أخبرني قال جريج بن أنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3464
 بن قال أكلتھا أقط أثوار من أتوضأ قال ال قال أتوضأ مما أتدري فقال يتوضأ ھريرة أبا ورأي عباس بن سمع انه  أخبره
 قال توضأ وما ةالصال إلى قام ثم لحم كتف أكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لرأيت أشھد توضأت مما أبالي ما عباس

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  جميعا منھما ذلك حاضر وسليمان
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 والذي علمي قال دينار بن عمرو أخبرني قال جريج بن أنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3465
 عبد قال ميمونة بفضل يغتسل كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  أخبره عباس بن ان أخبرني الشعثاء أبا ان بالي على يخطر
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  جميعا الجنبين إخالء عن سألته اني وذلك الرزاق

 أصلي ان إليك أحب حين أي لعطاء قلت قال جريج بن أنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3466
 واستيقظوا الناس رقد حتى بالعشاء ليلة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أعتم  يقول عباس بن تسمع قال خلوا أو إماما العشاء
 و عليه هللا صلى هللا نبي فخرج عباس بن قال عطاء قال الصالة فقال عنه هللا رضي الخطاب بن عمر فقام واستيقظوا ورقدوا
  كذلك يصلوھا ان ألمرتھم أمتي على أشق ان لوال فقال سهرأ شق على يده واضع ماء رأسه يقطر اآلن إليه أنظر كأني سلم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 أبا ان دينار بن عمرو أخبرني قال جريج بن أنا قاال بكر وبن جريج بن أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3467
 إسناده  جميعا وسبعا جميعا ثمانيا سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول وراء صليت  قال أخبره عباس بن ان أخبره الشعثاء
  الشيخين شرط على صحيح

 بن سمع انه أخبره طاوسا ان األحول سليمان أخبرني قال جريج بن أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3468
 الحق وقولك الحق وعدك قال انه اال سفيان دعاء نحو فذكر الليل من تھجد إذا سلم و عليه هللا صلى النبي كان  يقول عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أنت اال إله ال إلھي أنت أعلنت وما أسررت وما وقال الحق ولقاؤك

 هللا رسول كان  قال عباس بن عن هللا عبيد عن الزھري عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3469
 من أجود فلھو سلم و عليه هللا صلى جبريل فيدارسه رمضان شھر يدخل ان اال ھو فما البشر أجود لمس و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الريح

 بكر أبا ان  يحدث عباس بن كان قال سلمة أبي عن الزھري عن معمر عن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3470
 ثم سلم و عليه هللا صلى النبي وجه إلى فنظر عليه مسجى كان حبرة برد ميت وھو سلم و عليه هللا صلى النبي وجه عن كشف
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فقبله عليه أكب

 عن طاوس عن ميسرة بن إبراھيم أخبرني قال جريج بن أنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3471
 ان دھنا أو طيبا ويمس عباس البن فقلت طاوس قال الجمعة يوم الغسل في سلم و عليه هللا صلى النبي قول ذكر  هان عباس بن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أعلمه ال قال أھله عند كان

 لما  قال اسعب بن ان خداش أخي أبن إبراھيم حدثني قال جريج بن ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3472
 شك الضفيرة وراء قال أو الضفير وراء بيده أشار األولى طريقه على وھى المقبرة على سلم و عليه هللا صلى النبي أشرف
 بيده أشار لذلك اال شيئا خص انه يخبرني فلم قال ھكذا قال الشعب أخص أخبرني للذي فقلت ھذه المقبرة نعم فقال الرزاق عبد
  ضعيف إسناده  للبيت المقابل الشعب خص سلم و عليه هللا صلى النبي ان نسمع وكنا رالضفي أو الضفيرة وراء

 بن هللا عبد مولى مقسم عن وغيره الكريم عبد أخبرني قال جريج بن أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3473
 ولم عنھا الدم أدبر وقد أصابھا فإن دينار نصاب الحائض في جعل  سلم و عليه هللا صلى النبي أن أخبره عباس بن ان الحرث
 أبي بن عبدالكريم لضعف ضعيف إسناد وھذا موقوفا صحيح  سلم و عليه هللا صلى النبي عن ذلك كل دينار فنصف تغتسل

  المخارق

 جبير بن محمد سمع انه دينار بن عمرو أخبرني جريج بن أنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3474
 إذا  سلم و عليه هللا صلى النبي قال ويقول رمضان شھر ھالل ير لم إذا رمضان صيام في يتقدم ان ينكر عباس بن كان يقول
  ضعيف إسناده  ليلة ثالثين فاستكملوا الھالل تروا لم
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 بن سمع انه يزيد أبي بن هللا عبيد خبرنيأ قال جريج بن أنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3475
 عاشوراء ليوم اليوم ھذا اال غيره على فضله يبتغي يوم صيام يتحرى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علمت ما  يقول عباس

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  رمضان شھر أو روح قال رمضان أو

 بن الفضل عباس بن هللا عبد دعا  عطاء قال قال جريج بن أنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3476
 يوم لبن فيه حالب إليه قرب سلم و عليه هللا صلى النبي فإن تصم ال هللا عبد فقال صائم اني فقال طعام إلى عرفة يوم عباس
 بين انقطاع فيه إسناد وھذا صحيح  بكم ونيستن الناس ان وروح بكر بن قال بكم مستنون الناس فإن تصم فال منه فشرب عرفة
  وعطاء جريج ابن

  الفضل دعا عباس بن أن  أخبره عطاء ان عمر بن زكريا أخبرني جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3477
  ضعيف إسناد وھذا صحيح

 مولى معبد أبا ان  دينار بن عمرو أخبرني قال ججري بن أنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3478
 هللا صلى النبي عھد على كان المكتوبة من الناس ينصرف حين بالذكر الصوت رفع ان أخبره عباس بن ان أخبره عباس بن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سمعته إذا بذلك انصرفوا إذا أعلم كنت عباس بن قال قال وانه سلم و عليه

 ليلة بت  قال عباس بن عن عطاء أخبرني قال جريج بن أنا قاال بكر وبن الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3479
 فتوضأ القربة إلى سلم و عليه هللا صلى النبي فقام الليل من متطوعا يصلي سلم و عليه هللا صلى النبي فقام ميمونة خالتي عند
 كذلك يعدلني ظھري وراء من بيدي فأخذ األيسر شقه إلى قمت ثم القربة من توضأتف ذلك صنع رأيته لما فقمت يصلي فقام
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  األيمن الشق إلى ظھري وراء من

 عن عباس بن هللا عبيد بن هللا عبد بن حسين أخبرني قال جريج بن أنا قال الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3480
 كان قال بلى قلنا قال السفر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة عن أحدثكم أال  قال عباس بن ان كريب وعن عكرمة

 نزل العصر حانت إذا حتى سار منزله في له تزغ لم وإذا يركب ان قبل والعصر الظھر بين جمع منزله في الشمس زاغت إذا
 حانت إذا حتى ركب منزله في تحن لم وإذا العشاء وبين بينھا جمع منزله في المغرب حانت وإذا والعصر الظھر بين فجمع
  صحيح  بينھما فجمع نزل العشاء

 الصحة إطالقنا فإن ھذا وبعد: "  نصه ما وقال)  247/  3 ص(  13069 رقم حديث تحقيق أثناء ذلك استدرك ثم:  تنبيه* 
 "  وقفة فيه 3480 المسند في ھذا عباس ابن حديث على

 صلى هللا رسول قال قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد دثناح -  3481
 على صحيح إسناده  الطعام بمنزلة شيء كل واحسب عباس بن قال قال يقبضه حتى يبعه فال طعاما ابتاع من  سلم و عليه هللا

  الشيخين شرط

 صلى هللا رسول نھى  قال عباس بن عن أبيه عن طاوس بن عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3482
 إسناده  سمسارا له يكون ال قال لباد حاضر قوله ما عباس البن قلت قال لباد حاضر يبيع وان الركبان يتلقى ان سلم و عليه هللا

  الشيخين شرط على صحيح

 لئن  جھل أبو قال عباس بن قال قال عكرمة عن الكريم عبد عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3483
  عيانا المالئكة ألخذته فعل لو فقال سلم و عليه هللا صلى النبي ذلك فبلغ عنقه على ألطأن الكعبة عند يصلي محمدا رأيت
  البخاري شرط على صحيح إسناده
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 و عليه هللا صلى النبي ان عباس بن عن قالبة أبي عن أيوب عن معمر أنا رزاقال عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3484
 األعلى المأل يختصم فيم تدري ھل محمد يا فقال النوم في يعني أحسبه صورة أحسن في الليلة جل و عز ربي أتاني  قال سلم
 في ما فعلمت نحري قال أو ثديي بين بردھا وجدت حتى كتفي بين يده فوضع سلم و عليه هللا صلى النبي قال ال قلت قال

 والدرجات الكفارات في يختصمون نعم قلت قال األعلى المأل يختصم فيم تدري ھل محمد يا قال ثم األرض في وما السماوات
 فعل ومن المكاره في الوضوء وإبالغ الجمعات إلى االقدام على والمشي المساجد في المكث قال والدرجات الكفارات وما قال
 وترك الخيرات أسألك اني اللھم صليت إذا محمد يا وقل أمه ولدته كيوم خطيئته من وكان بخير ومات بخير عاش ذلك

 السالم وإفشاء الطعام بذل والدرجات قال مفتون غير إليك تقبضني ان فتنة بعبادك أردت وإذا المساكين وحب المنكرات
 قال مضطربة وطرقه الحديث ھذا أصل:  المتناھية العلل في الجوزي ابن وقال...  ضعيف إسناده  نيام والناس بالليل والصالة
 الصحابة من عدد عن الباب في أخرى أحاديث ذكراألرناؤوط ثم...  صحيح فيھا ليس مضطربة أسانيده كل:  الدارقطني
  والمجاھيل الضعفاء على تدور كلھا األحاديث فھذه:  قال ثم وعللھا

 قريش من المأل ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي يحدثن هللا عبد حدثنا - 3485
 حتى نفارقه فلم واحد رجل قيام إليه قمنا محمدا رأينا قد لو األخرى الثالثة ومناة والعزى{  بالالت فتعاھدوا الحجر في اجتمعوا
 قاموا رأوك قد لو ان تعاھدوا قد الحجر في قومك من المأل ھؤالء لتفقا أبيھا على دخلت حتى تبكي فاطمة فأقبلت قال نقتله
 رأوه فلما المسجد عليھم دخل ثم فتوضأ وضوءا أدني بنية يا قال دمك من نصيبه عرف قد اال رجل منھم فليس فقتلوك إليك
 هللا صلى هللا رسول فأقبل جلر منھم يقم ولم أبصارھم إليه يرفعوا فلم مجالسھم في وعقروا أبصارھم فخفضوا ھذا ھو قالوا
 حصاة منھم رجال أصابت فما قال الوجوه شاھت وقال بھا فحصبھم تراب من قبضة فأخذ رؤوسھم على قام حتى سلم و عليه
  مسلم رجال فمن خثيم ابن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على قوي إسناده  كافرا بدر يوم قتل قد اال

 ان  عباس بن عن اال أعلمه ال قال مقسم عن الجزري عثمان عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3486
 هللا رسول كان القتل استحر إذا وكان عبادة بن سعد مع األنصار وراية طالب أبي بن علي مع سلم و عليه هللا صلى النبي راية
 زعموا مناكير أحاديث روى:  أحمد قال الجزري عثمان.  ضعيف ادهإسن  األنصار راية تحت يكون مما سلم و عليه هللا صلى
 عثمان فظنه الھيثمي ووھم.  والنعمان معمر غير عنه روى أعلم ما فقال أبي عنه سألت:  حاتم أبي ابن وقال كتابه ذھب أنه
  قوي إسناده:  ألحمد لحديثا نسب أن بعد فقال الفتح في حجر ابن قلم وشطح مجھول فھو األخير فوثق وأخطأ الشامي زفر بن

 ھل وسئل عباس بن سمعت قال عابس بن الرحمن عبد عن سعيد بن سفيان أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3487
 ثم خطب ثم ركعتين فصلى الصغر من شھدته ما منه قرابتي ولوال نعم  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع العيد شھدت
 قال به فتصدقن وحلوقھن آذانھن إلى فأھوين بالصدقة وأمرھن وذكرھن النساء فوعظ الصلت بن كثير دار عند يالذ العلم أتى

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالل إلى فدفعنه

 األبطح ينزل ان يرى ال كان  انه عباس بن عن عطاء عن أرطاة بن الحجاج أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3488
  ضعيف إسناده  عائشة على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به أقام إنما يقولو

 هللا صلى النبي عن عباس بن عن عكرمة عن أيوب عن سلمة بن حماد أخبرنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3489
  الصحيح رجال ثقات رجاله حصحي إسناده  عبد دية بقى وما الحر دية أدى ما بحصة المكاتب يودي  قال سلم و عليه

 بن عن جبير بن سعيد عن المخزومي خالد بن عكرمة عن منصور بن عباد أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3490
 رسول فصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من تلك ليلتھا فوجدت عندھا فبت الحرث بنت ميمونة خالتي أتيت  قال عباس
 ناحية على رأسي فوضعت فجئت ليف حشوھا آدم من وسادة على رأسه فوضع بيته دخل ثم العشاء سلم و ليهع هللا صلى هللا
 قال أو الليل شطر ذھب وقد استيقظ ثم نام حتى وكبر فسبح ليل عليه فإذا فنظر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فاستيقظ منھا
 ثالثا واستنشق ثالثا فمضمض ماء فيھا شجب على قربة إلى جاء ثم تهحاج فقضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقام ثلثاه

 فقمت مصاله أتى ثم ثالثا ثالثا قال حسبته يزيد قال قدميه غسل ثم وأذنيه برأسه ومسح ثالثا ثالثا وذراعيه ثالثا وجھه وغسل
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 إذا حتى سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول فأمھل بصالته أصلي أن أريد وأنا يساره عن فقمت جئت ثم صنع كما وصنعت
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصلى يمينه عن أقامني حتى فادارني بأذني فأخذ يمينه لفت بصالته أصلي أن أريد اني عرف

 فصلى قام الفجر أضاء إذا حتى بالسابعة أوتر ركعات ست فصلى قام دنا قد الفجر ان ظن فلما ركعتين ليال عليه ان رأى ما
 ما جبير بن لسعيد فقلت ماء مس وما فصلى فخرج بالصالة فآذنه بالل جاءه ثم فخيخه سمعت حتى فنام جنبه وضع ثم ركعتين
 هللا صلى هللا لرسول انھا ألصحابك وال لك ليست انھا مه فقال عباس البن ذاك قلت لقد وهللا أما جبير بن سعيد فقال ھذا أحسن
  ضعيف ادإسن وھذا حسن  يحفظ كان انه سلم و عليه

 إذا الرجل عن عباس بن سئل  قال العرني الحسن عن كھيل بن سلمة عن سفيان أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3491
 صحيح  ال أم ھو الطيب أفمن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأس في المسك رأيت فقد أنا أما فقال أيتطيب الجمرة رمى
  عباس ابن وبين العرني عبدهللا بن الحسن بين منقطع أنه إال حيحالص رجال ثقات رجاله لغيره

 الصفا بين الركوب عن حدثني عباس البن قلت قال الطفيل أبي عن الجريري أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3492
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم  قال ماذا وكذبوا صدقوا ما قلت وكذبوا صدقوا فقال سنة أنھا يزعمون قومك فإن والمروة

 عليه هللا صلى هللا رسول فركب أحد عنده يضرب ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان العواتق خرجت حتى فخرجوا مكة
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  إليه أحب المشي لكان نزل ولو راكب وھو فطاف سلم و

 و عليه هللا صلى هللا رسول مع سرنا قد  قال عباس بن عن محمد عن عون بن ثنا عاذم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3493
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  ركعتين نصلي جل و عز هللا اال نخاف ال والمدينة مكة بين سلم

 الصالة عن عباس نب سألت  قال سلمة بن موسى عن قتادة عن سعيد عن عدي أبي بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3494
 رجال ثقات رجاله صحيح  سلم و عليه هللا صلى القاسم أبي سنة تلك ركعتين فقال الجماعة في الصالة فاتني إذا بالبطحاء
  مسلم رجال فمن سلمة بن موسى غير الشيخين

 و عليه هللا صلى هللا رسول ولكن  قال عباس بن عن بكر عن حميد عن عدي أبي بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3495
 قد فقال زيد بن أسامة فضله ناول ثم فشرب نبيذا فسقيناه فاستسقى زيد بن أسامة وخلفه بعيره على وھو المسجد دخل سلم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذلك نغير ان نريد ال فنحن فافعلوا فكذلك وأجملتم أحسنتم

 قال قال عباس بن عن طاوس عن ميسرة بن الملك عبد عن مسعر أنا يوسف نب إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3496
 على صحيح إسناده  علفا أو قال وأظنه مسعر قال يقبضه حتى يبعه فال طعاما ابتاع من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط

 و عليه هللا صلى النبي سقيت  قال عباس بن عن الشعبي عن عاصم ثنا سليمان بن عبدة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3497
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قائم وھو فشرب زمزم من سلم

 صلى هللا نبي ان  عباس بن عن عطاء عن سعد بن قيس أنا قال ھشام ثنا عبادة بن روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3498
  بعد شيء من شئت ما وملء واألرض السماوات ملء الحمد لك ربنا اللھم قال الركوع من رأسه رفع إذا كان سلم و عليه هللا

  مسلم رجال فمن سعد بن قيس غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده

 صلى هللا رسول قال يقول عباس بن سمعت يقول عطاء سمعت قال جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3499
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يلعقھا أو يلعقھا حتى يده يمسح فال الطعام من أحدكم أكل إذا  سلم و عليه هللا

  يقول عباس بن كان يقول عكرمة سمع أنه دينار بن عمرو ثنا إسحاق بن زكريا ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3500
 به ذھب حتى بعينه رآه اليقظة في سلم و عليه هللا صلى النبي أريه شيء قال}  للناس فتنة إال أريناك التي الرؤيا جعلنا وما{ 
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  المقدس بيت إلى
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 بن سمعت يقول عطاء سمعت قال جريج بن عن الحرث بن هللا وعبد جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3501
 التراب اال آدم بن نفس يمأل وال مثله إليه له ان الحب ماال واديا آدم البن ان لو  سلم و عليه هللا صلى هللا نبي قال يقول عباس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ال أم ھو القرآن أمن أدري فال عباس بن فقال تاب من على يتوب وهللا

 نفيا الكالم ھذا قرآنية بنفي قاطع خرجه ممن واحد غير عند جاء كما"  ال أم ھو القرآن أمن أدري فال"  عباس ابن وقول* * 
 تلقيا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن نصه بتلقي القطع من إثباته في والبد الشك على يثبت أن يمكن ال القرآن ألن باتا

:  وقال 6440و6439 البخاري عند ما مثل سلم و عليه هللا صلى النبي كالم من أنه فيھا صحيحة أحاديث ذكر ثم... .  متواترا
 الروايات تناھض ال تصح ال ضعيفة وكلھا نسخ ثم قرآنا كان ھذا أن وفيھا الصحابة من واحد غير عن أحاديث وردت وقد

  باقيھا وذكر...  سعيد نب سويد لحال وضعفه...  موسى أبي حديث من 1050 مسلم عند ما منھا السابقة الصحيحة

 حدثه جبير بن سعيد ان المغيرة بن خالد بن عكرمة حدثني منصور بن عباد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3502
 انه اال يزيد حديث نحو فذكر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من تلك ليلتھا فوجدت ميمونة خالتي أتيت  قال عباس بن قال
 تسع الوتر فصلى قام الصبح له أضاء إذا حتى ھنية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أمسك األول الفجر طلع اإذ حتى قال

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قام نفسه في أصبح إذا حتى يسيرا أمسك وتره من فرغ إذا حتى ركعتين كل في يسلم ركعات
 صلى هللا رسول فقام للصالة فنبھه بالل جاء ثم قال جحيفة سمعت تىح فنام جنبه وضع ثم الصبح لصالة الفجر ركعتي فركع
  ضعيف إسناده  الصبح فصلى سلم و عليه هللا

 رسول مكث  يقول كان عباس بن ان عكرمة عن دينار بن عمرو ثنا زكريا حدثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3503
  البخاري شرط على صحيح إسناده  سنة وستين ثالث بن وھو وتوفى سنة عشرة ثالث بمكة سلم و عليه هللا صلى هللا

 رسول يا  قال رجال ان عباس بن عن عكرمة عن دينار بن عمرو أنا زكريا ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3504
 على صحيح إسناده  عنھا به تصدقت قد أني وأشھدك مخرفا لي فإن قال نعم فقال عنھا تصدقت ان أفينفعھا توفيت أمه ان هللا

  البخاري شرط

 و عليه هللا صلى النبي ان  يذكر كان عباس بن ان دينار بن عمرو ثنا زكريا ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3505
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  اإلفاضة في طافت قد كانت إذا تطوف ان قبل تصدر ان للحائض رخص سلم

 عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن شھاب بن ثنا حفصة أبي بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3506
 هللا صلى هللا رسول فقال تقضيه ان قبل توفيت أمه على نذر في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عبادة بن سعد استفتى  قال
  صحيح  عنھا اقضه سلم و عليه

 جبير بن سعيد عن األيامي طلحة عن رقبة بن مصقلة بن رقبة عن عوانة أبو ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3507
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى نساء أكثرنا كان خيرنا فإن تزوج  عباس بن لي قال قال

 بن أنبأنا يقول عباس بن مولى عكرمة سمع انه يعلى نيأخبر قال جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3508
 توفيت أمي إن هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتى عنھا غائب وھو أمه توفيت عبادة بن سعد ان عباس
 على صحيح دهإسنا  عنھا صدقة المخرف حائطي أن أشھدك فإني قال نعم قال عنھا تصدقت إن ينفعھا فھل عنھا غائب وأنا
  البخاري شرط

 هللا رسول أھل  قال انه عباس بن عن البراء العالية أبي عن أيوب عن شعبة ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3509
 عمرة يجعلھا ان شاء من قال ثم بالبطحاء الصبح بنا فصلى الحجة ذي من مضين ألربع فقدم بالحج سلم و عليه هللا صلى

  الشيخين شرط على صحيح سنادهإ  فليجعلھا
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 بن األقرع ان  عباس بن عن سنان أبي عن شھاب بن ثنا حفصة أبي بن محمد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3510
 لوجبت نعم قلت ولو تطوع فھو ذلك بعد حج فمن حجة بل ال فقال عام كل الحج سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سأل حابس
  صحيح  تطيعوا ولم تسمعوا مل وجبت ولو

 النبي ان عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3511
 من على يشھد ينطق ولسان بھما يبصر عينان وله القيامة يوم الحجر وتعالى تبارك هللا ليبعثن  قال سلم و عليه هللا صلى
  مسلم شرط على قوي إسناده  بحق مهاستل

 ان  عباس بن عن جبير بن سعيد عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3512
 على ووضعوھا آباطھم تحت أرديتھم وجعلوا فاضطبعوا جعرانة من اعتمروا وأصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مسلم شرط على قوي إسناده  رملوا ثم عواتقھم

 قال قال عباس بن عن مقسم عن الحكم عن األعمش عن بكر أبو ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3513
 العقبة منكم أحد يرمين وال الناس زحام قبل تعجلوا ھاشم بني يا أخي بني يا المزدلفة ليلة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 حديثا البخاري له روى فقد مقسم غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  الشمس تطلع تىح
  ثقة وھو األربعة السنن في وحديثه واحدا

  قال ميمونة خالتي عند بت قال عباس بن عن حبيب عن كامل أنا قال عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3514
 ثم العظيم ربي سبحان ركوعه في قال فرأيته قال ركع ثم قال الحديث فذكر الليل من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فانتبه
 فكان قال رأسه رفع ثم قال األعلى ربي سبحان سجوده في يقول فكان قال سجد ثم قال يحمده ان شاء ما هللا فحمد رأسه رفع
 رجال ثقات رجاله سند وھذا حسن  واھدني وارزقني وارفعني واجبرني منيوارح لي اغفر رب السجدتين بين فيما يقول

  كامل غير الشيخين

 رمضان شھر ھالل تراءينا  قال البختري أبي عن مرة بن عمرو عن شعبة ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3515
 أغمى فإن لرؤيته مده قد جل و عز هللا إن قال سلم و عليه هللا صلى هللا نبي إن فقال نسأله عباس بن إلى فارسلنا عرق بذات
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  العدة فأكملوا عليكم

 صلى هللا رسول مكث  قال عباس بن عن دينار بن عمرو ثنا إسحاق بن زكريا ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3516
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وستين ثالث نب وھو وتوفى سنة عشرة ثالث بمكة سلم و عليه هللا

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعث  قال عباس بن عن عكرمة ثنا ھشام ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3517
 هللا صلى وستين ثالث بن وھو فمات سنين عشر فھاجر بالھجرة أمر ثم إليه يوحي سنة عشرة ثالث بمكة فمكث سنة ألربعين
  البخاري رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه

 فقال فيه ينبذ الجر عن عمر بن سئل  قال حاضر أبو أخبرني قال جريج بن ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3518
 أي عباس البن الرجل قال صدق عباس بن فقال عمر بن قال ما له فذكر عباس بن إلى الرجل فانطلق عنه ورسوله هللا نھى
  حاضر أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  مدر من يصنع شيء كل قال عنه نھى جر

 آية نزلت لما قال عباس بن عن مھران بن يوسف عن زيد بن علي عن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3519
 عليه آدم خلق لما هللا ان مرات ثالث قالھا السالم عليه آدم جحد من أول ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال الدين

 أي فقال يزھر رجال فيھم فرأى عليه يعرضھم فجعل القيامة يوم إلى ذارئ ھو ما منه فاخرج ظھره مسح السالم و الصالة
 أنت تزيده ان اال ال قال عمره في زد رب أي قال سنة ستون قال عمره كم رب أي قال داود ابنك ھذا قال ھذا بني أي رب
 فلما المالئكة عليه وأشھد كتابا عليه جل و عز هللا فكتب عاما أربعين عمره من له فوھب عام ألف آدم عمر فكان عمرك من
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 قد انك فقالوا سنة أربعون عمري من بقى قد أجلي يحضر لم انه فقال روحه لتقبض المالئكة أتته السالم عليه آدم حضر
 وھذا لغيره حسن  المالئكة عليه فأقام الكتاب عليه جل و عز هللا وابرز شيئا له وھبت وال فعلت ما قال داود البنك وھبتھا
  زيد بن علي لضعف ضعيف إسناد

 صلى هللا رسول ان عباس نب عن الدؤلي سنان أبي عن شھاب بن عن زمعة ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3520
 قلت ولو واحدة حجة بل قال هللا رسول يا أبدا حابس بن األقرع فقال الحج عليكم كتب جل و عز هللا ان  قال سلم و عليه هللا
  صحيح  لوجبت نعم

 فقال ةلميمون شاة ماتت عباس بن عن أبيه عن عطاء بن يعقوب عن شعبة ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3521
 ضعيف إسناد وھذا صحيح  طھوره األديم دباغ ان فقال ميتة انھا فقالوا بإھابھا استمتعتم ھال  سلم و عليه هللا صلى النبي

  الشيخين رجال ثقات رجاله وباقي توبع وقد عطاء بن يعقوب لضعف

 أو بست رميت اني فقال عباس بن أتى رجال ان مجلز أبي عن قتادة عن شعبة ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3522
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سبع أو بست الجمرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أرمى أدري ما  قال سبع

 على ورد أنه عباس ابن حديث عن وأجيب...  سبع الواجب أن الجمھور عليه الذي والصحيح:  البخاري على العيني قال* 
  الجازم جزم في يقدح ال الشاك وشك الشك

 احتجم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس بن عن عكرمة عن ھشام ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3523
 رجال فمن عكرمة غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  وجده صداع من رأسه في محرم وھو

  البخاري

 احتجم  عباس بن قال طاوس عن دينار بن عمرو ثنا إسحاق بن زكريا حدثنا روح ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا - 3524
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  رأسه على محرم وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 األعرج حسان أبي عن قتادة عن هللا عبد أبي بن ھشام ثنا قاال المعني داود وأبو روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3525
 وقلده الدم عنه أماط ثم األيمن السنام جانب الھدي أشعر ثم الحليفة بذي صلى سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان  عباس بن عن
 شرط على صحيح إسناده  بالحج داود أبو قال الظھر عند فأحرم قال أحرم البيداء على به استوت فلما ناقته ركب ثم نعلين

  سلمم

 إلى يرفعه ثالثا يتوضأ عمر بن كان  قال هللا عبد بن المطلب عن األوزاعي ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3526
 سند وھذا لغيره صحيح  سلم و عليه هللا صلى النبي إلى يرفعه مرة مرة يتوضأ عباس بن وكان سلم و عليه هللا صلى النبي
  ثقات رجاله

 مجاھد عن قيس أنا قال حديثه في حماد أنا عفان قال قيس عن حماد ثنا قاال وعفان روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3527
 ثم زمزم في أفرغناھا ثم فيھا مج ثم فشرب دلوا له فنزعنا زمزم إلى سلم و عليه هللا صلى النبي جاء  قال انه عباس بن عن
  تاريخه في كثير ابن قال كما مسلم شرط على صحيح إسناده  بيدي لنزعت عليھا تغلبوا ان لوال قال

 آل شأن ما  عباس البن قال أعرابيا أن هللا عبد بن بكر عن حميد عن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3528
 وال بخل بنا ما عباس بن فقال حاجة أو بكم بخل أمن النبيذ تسقون وأنتم اللبن يسقون فالن وآل والعسل الماء يسقون معاوية
 منه فشرب السقاية نبيذ يعني ھذا من فسقيناه فاستسقى زيد بن أسامة ورديفه جاءنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ولكن حاجة
  مسلم شرط على صحيح إسناده  فاصنعوا ھكذا أحسنتم وقال
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 صلى هللا رسول جاء  قال عباس بن عن يالشعب عن األحول عاصم عن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3529
 بن حماد غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  قائما فشرب فسقيناه زمزم لماء سلم و عليه هللا

  سلمة

 و عليه هللا صلى هللا نبي ان  عباس بن عن عكرمة عن حريز أبي عن سعيد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3530
  حسن إسناد وھذا صحيح  خالتھا على أو عمتھا على المرأة تنكح ان نھى سلم

 كان  قال عباس بن عن جبير بن سعيد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا المثني بن حجين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3531
 رجاله صحيح إسناده  أحد هللا ھو وقل افرونالك أيھا يا وقل األعلى ربك اسم بسبح بثالث يوتر سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين رجال ثقات

 يأتي ال معاوية كان قال الطفيل أبي عن قتادة عن سعيد عن الوھاب وعبد سعيد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3532
 معاوية فقال الركنين ھذين يستلم سلم و عليه هللا صلى هللا نبي كان إنما  عباس بن فقال استلمه اال البيت أركان من ركن على
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والحجر اليماني الركنين الوھاب عبد قال مھجور شيء أركانه من ليس

 معاوية مع كنت  قال الطفيل أبي عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد ثنا الثوري ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3533
 كان عباس بن فقال كلھا األركان يستلم معاوية وكان الركنين يستلم عباس بن فكان البيت حول يطوفان وھما عباس وبن

 قوي إسناده  مھجور شيء منھا ليس معاوية فقال واألسود اليماني الركنين ھذين اال يستلم ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مسلم رجال فمن خثيم بن عثمان بن عبدهللا غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على

 يزعم عباس البن قلت قال الطفيل أبي عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3534
 قد صدقوا قال وكذبوا صدقوا وما قلت وكذبوا صدقوا قال سنة ذلك وان بالبيت رمل قد سلم و عليه هللا صلى النبي ان  قومك
 صالحوا فلما النغف موت يموتوا حتى الحديبية زمن وأصحابه محمدا دعوا قالت قريشا ان بسنة ليست وكذبوا بالبيت رمل
 العام من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقدم ثالثا بمكة فيقيموا المقبل العام من يجيئوا ان على سلم و عليه هللا صلى النبي
   بسنة وليست ثالثا بالبيت أرملوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قعانقعي قبل من والمشركون المقبل

 ثالثا بالبيت فرمل جعرانة من اعتمر سلم و عليه هللا صلى النبي أن عباس ابن عن الطفيل أبي عن: ... ھو متنه السند ھذا* * 
  مسلم شرط على قوي إسناده.  أشواط أربعة ومشى

  صحيح حديث وھو...  الطفيل أبي عن الغنوي عاصم أبي عن حماد حدثنا روح حدثنا:  ھو سنده ھنا المذكور والمتن* * 

 )  األرناؤوط أفاده( 

  الحديث فذكر  الطفيل أبي عن الغنوي عاصم أبي عن حماد ثنا قاال وسريج يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3535
  صحيح

  قالت قريشا ان عباس بن عن جبير بن سعيد عن أيوب عن سلمة بن يعني حماد ثنا حرو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3536
 ألصحابه قال فيه اعتمر الذي لعامه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قدم فلما يثرب حمي وھنتھم قد وأصحابه محمدا ان

 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على حيحص إسناده  وھنتھم ما قريش قالت رملوا فلما قوتكم المشركون ليرى بالبيت أرملوا
  مسلم رجال فمن سلمة بن حماد غير الشيخين

 عن عباس بن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء ثنا سلمة بن يعني حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3537
 صحيح  الشرك أھل خطايا سودته حتى لثلجا من بياضا أشد وكان الجنة من األسود الحجر  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  السائب بن عطاء الختالط ضعيف إسناده"  الخ. .  بياضا أشد وكان"  قوله دون
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 ان  عباس بن عن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن يونس ثنا عمر بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3538
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  دسما له ان وقال لبن من تمضمض سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  عباس بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن يونس ثنا عمر بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3539
 يدارسه ليلة كل اهيلق جبريل يلقاه حين رمضان في يكون ما وأجود الناس أجود من كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  المرسلة الريح من أجود جبريل يلقاه حين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فكان القرآن

 هللا رسول ان عباس بن عن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة أنا عمر بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3540
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالدبور عاد وأھلكت بالصبا نصرت  قال سلم و عليه هللا صلى

 بن محمد حدثه انه ثابت أبي بن حبيب عن حصين عن عوانة أبو ثنا الملك عبد بن ھشام ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3541
 فأخذ الليل من فاستيقظ سلم و عليه هللا صلى النبي عند بات  انه عباس بن حدثني قال أبيه عن عباس بن هللا عبد بن علي

 ثم السورة آخر عند وانتھى اآليات ھذه قرأ حتى}  واألرض السماوات خلق في إن{  يقول وھو توضأ ثم به فاستاك سواكه
 يقول وھو وتوضأ فاستاك استيقظ ثم النوم نفخ سمعت حتى انصرف ثم والسجود والركوع القيام فيھما فأطال ركعتين صلى
 في واجعل نورا قلبي في اجعل اللھم يقول وھو الصالة إلى فخرج المؤذن بالل فاتاه بثالث أوتر ثم مرات ثالث ذلك فعل حتى
 نورا وفوقي نورا شمالي وعن نورا يميني عن واجعل نورا وخلفي نورا أمامي واجعل نورا بصري في واجعل نورا سمعي
  مسلم طشر على صحيح إسناده  نورا لي أعظم اللھم نورا وتحتي

 أول  قال عباس بن عن ميمون بن عمرو عن بلج أبي عن عوانة أبو ثنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3542
  ضعيف إسناده  أسلم مرة وقال علي خديجة بعد سلم و عليه هللا صلى النبي مع صلى من

 بن عن يحدث جبير بن سعيد سمعت قال إسحاق أبي عن بةشع ثنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3543
  مسلم شرط على صحيح إسناده  سنة عشرة خمس بن وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول توفى  قال عباس

  عباس بن عن مھران بن ميمون عن بشر وأبو الحكم ثنا عوانة أبو أنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3544
 شرط على صحيح إسناده  الطير من مخلب ذي كل وعن السباع من ناب ذي كل عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

  مسلم

 بن عن عكرمة عن ھالل حدثني قال ثابت ثنا موسى بن وحسين ثابت أنبأنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3545
 عامة وكان عشاء يجدون ال وأھله طاويا المتتابعة الصمد عبد قال الليالي يبيت كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  عباس
  صحيح إسناده  الشعير خبز خبزھم

 عن ھالل ثنا قال الصمد عبد قال زيد أبو حسن قال ثابت ثنا قاال وحسن الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3546
 بيت وبعالمة بمسيره فحدثھم ليلته من جاء ثم المقدس بيت إلى سلم و عليه هللا صلى يبالنب أسري  قال عباس بن عن عكرمة
 أبو وقال جھل أبي مع أعناقھم هللا فضرب كفارا فارتدوا يقول بما محمدا نصدق نحن حسن قال ناس فقال وبعيرھم المقدس
 وعيسى منام رؤيا ليس عين رؤيا صورته في الدجال ورأي فتزقموا وزبدا تمرا ھاتوا الزقوم بشجرة محمد يخوفنا جھل

 فيلمانيا رأيته قال حسن قال ھجانا أقمر فقال الدجال عن سلم و عليه هللا صلى النبي فسئل عليھم هللا صلوات وإبراھيم وموسى
 حديد الرأس جعد أبيض شابا عيسى ورأيت شجرة أغصان رأسه شعر كان دري كوكب كأنھا قائمة عينيه إحدى ھجانا أقمر
 إلى أنظر فال إبراھيم إلى ونظرت الخلق شديد الشعرة حسن قال الشعر كثير آدم أسحم موسى ورأيت الخلق مبطن بصرال

 صحيح إسناده  عليه فسلمت مالك على سلم السالم عليه جبريل فقال صاحبكم كأنه مني إليه نظرت اال أرابه من أرب
  تفسيره في كثير ابن وصححه

  البياض شديد:  أقمر* 
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  أبيض:  انھج

  الجثة عظيم:  فيلماني

  إبصارھا تفقد لم التي الصحيحة:  القائمة العين

  المضيء:  الدري الكوكب

  المسترسل الشعر ضد وھو الشعر جعد أي:  الرأس جعد

  البصر قوي:  البصر حديد

  البطن الضامر:  المبطن

  األسود:  اآلدم و األسحم

 عن عكرمة سألت حسن قال سئل عكرمة بن ھالل ثنا ثابت ثنا قاال وحسن الصمد عبد اثن أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3547
 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  عباس بن عن حدث ثم حسن قال عباس بن عن وحدث للضعف كره إنما فقال أيحتجم الصائم
  صحيح إسناده  خيبر أھل من امرأة سمتھا مسمومة شاة من أكلھا أكلة من محرم وھو احتجم

  عنھما هللا رضي عباس بن هللا عبد أحاديث آخر

 عبد ثنا إبراھيم عن مغيرة ثنا ھشيم ثنا أبي حدثني حنبل بن محمد بن أحمد بن هللا عبد الرحمن عبد أبو حدثنا -  3548
 الذي مقام رهغي إله ال والذي ھذا قال ثم الوادي بطن من العقبة جمرة الجمرة رمى مسعود بن رأيت  قال يزيد بن الرحمن
  صحيح  البقرة سورة عليه أنزلت

 هللا عبد ان  يزيد بن الرحمن عبد عن األشجعي مدرك بن كثير عن حصين أنبأنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3549
 في يقول البقرة سورة عليه أنزلت الذي سمعت ضلوا أم الناس أنسى هللا عبد فقال ھذا أعرابي فقيل جمع من أفاض حين لبى
 فمن األشجعي مدرك بن بن كثير غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  لبيك اللھم لبيك المكان ھذا

  مسلم رجال

 قال قال مسعود بن عن األشجعي حيان أبي عن يساف بن ھالل عن حصين أنبأنا ھشيم ثنا أبي حدثنا هللا عبد حدثنا - 3550
 فقال يوم ذات سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت اني فقال تقرئنا وأنت تعلمته منك أليس له فقلت قال قرآنال من علي اقرأ  لي
 صحيح  غيري من أسمعه أن أحب ولكني بلى قال تعلمناه ومنك أنزل عليك أليس هللا رسول يا فقلت قال القرآن من على اقرأ
  ضعيف إسناد وھذا لغيره

 هللا صلى هللا رسول على قرأت  قال مسعود بن عن رزين أبي عن مغيرة أنبأنا ھشيم ثنا أبي ناحدث هللا عبد حدثنا - 3551
 قال}  شھيدا ھؤالء على بك وجئنا بشھيد أمة كل من جئنا إذا فكيف{  اآلية ھذه بلغت فلما النساء سورة من سلم و عليه

 رجال فمن رزين أبي غير الشيخين رجال ثقات لهرجا مسلم شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى عيناه ففاضت
  مسلم

 إحداھما يعني خصلتان  مسعود بن قال قال وائل أبي عن ومغيرة سيار أنبأنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3552
 وھو مات من ولأق وأنا النار دخل ندا  يجعل وھو مات من نفسي من واألخرى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من سمعتھا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجنة دخل شيئا به يشرك وال ندا  يجعل ال
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 قال هللا عبد قال قال يحدث هللا عبد بن عبيدة أبا سمعت قال زيد بن علي أنبأنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3553
 علقة صارت األربعون مضت فإذا تغير ال حالھا على يوما أربعين مالرح في تكون النطفة أن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 أشقي أنثى أم أذكر رب أي يليه الذي الملك فيقول ملكا إليھا بعث خلقه يسوي أن هللا أراد فإذا كذلك عظاما ثم كذلك مضغة ثم
 إذا العمل ففيم القوم من رجل قالف كله ذلك فيكتب قال سقيم أم أصحيح وأجله قوته زائد أم أناقص طويل أم أقصير سعيد أم
  ومنقطع ضعيف إسناده  له خلق لما سيوجه فكل اعملوا قال كله ھذا من فرغ وقد

 بن عبيدة أبي عن الخطاب بن لعمر مولى محمد أبي بن محمد عن العوام أنبأنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3554
 يبلغوا لم الولد من ثالثة لھما يموت مسلمين من ما  سلم و عليه هللا صلى هللا لرسو قال قال مسعود بن هللا عبد عن هللا عبد

 أقدم لم هللا رسول يا ذر أبو فقال اثنين كانا وان قال اثنين كان فإن هللا رسول يا فقيل النار من حصينا حصنا له كانوا اال الحنث
 إنما فقال واحدا كان وان له فقيل قال واحدا اال أقدم لم القراء سيد ذرالمن أبو كعب بن أبي فقال قال اثنين كانا وان قال اثنين اال
 الواحد الولد فيھا التي األحاديث الفتح في الحافظ أورد وقد... وانقطاع ضعف فيه السياقة بھذه إسناده  األولى الصدمة عند ذاك
  لالحتجاج يصلح ما الطرق ھذه من شيء في وليس:  قال ثم ھذا ومنھا

 ان  أبيه عن هللا عبد بن عبيدة أبي عن جبير بن نافع عن الزبير أبو أنبأنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3555
 بالال فأمر قال قال هللا شاء ما الليل من ذھب حتى صلوات أربع عن الخندق يوم سلم و عليه هللا صلى النبي شغلوا المشركين

 ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  العشاء فصلى أقام ثم المغرب فصلى أقام ثم العصر فصلى أقام ثم الظھر فصلى أقام ثم فأذن
  النقطاعه

 صلى النبي عن مسعود بن عن عفازة بن مؤثر عن سحيم بن جبلة عن العوام أنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3556
 ال فقال إبراھيم إلى أمرھم فردوا الساعة أمر فتذاكروا قال وعيسى وموسى إبراھيم بي أسري ليلة لقيت  قال سلم و عليه هللا
 ذلك هللا إال أحد يعلمھا فال وجبتھا أما فقال عيسى إلى األمر فردوا بھا لي علم ال فقال موسى إلى األمر فردوا بھا لي علم
 حتى هللا فيھلكه الق الرصاص يذوب كما ذاب رآني فإذا قضيبان ومعي قال خارج الدجال ان جل و عز ربي الي عھد وفيما
 فعند قال وأوطانھم بالدھم إلى الناس يرجع ثم هللا فيھلكھم قال فاقتله فتعال كافرا تحتي ان مسلم يا ليقول والشجر الحجر ان
 اال ماء على يمرون وال أھلكوه اال شيء على يأتون ال بالدھم فيطؤون ينسلون حدب كل من وھم ومأجوج يأجوج يخرج ذلك

 هللا فينزل قال ريحھم نتن من األرض تجوى حتى ويميتھم هللا فيھلكھم عليھم هللا فأدعو فيشكونھم الي الناس يرجع ثم شربوه
 بن يعني يزيد وقال كأديم أفھمه لم شيء ھنا ھا على ذھب أبي قال البحر في يقذفھم حتى أجسادھم فتجرف المطر جل و عز

 كان إذا ذلك ان جل و عز ربي إلى عھد ففيما قال ھشيم حديث إلى عرج ثم األديم مد األرض وتمد الجبال تنسف ثم ھارون
 - لبعضه ويشھد...  ضعيف إسناده  نھارا أو ليال بوالدھا تفجؤھم متى أھلھا يدري ال التي المتم كالحامل الساعة فإن كذلك
 يأجوج على يرسل هللا أن مسلم في ما يخالف لكن 2937 مسلم عند ما - الدجال مقتل بعد ومأجوج يأجوج إھالك وھو

  هللا شاء حيث فتطرحھم فتحملھم البخت كأعناق طيرا ومأجوج

  قبلھا ال الساعة قيام حين قيام يكون ذلك أن معروف ھو ما يخالف"  األديم مد األرض وتمد الجبال تنسف ثم"  ذلك بعد وقوله

 رجال ان مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن صورمن ثنا الصمد عبد بن العزيز عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3557
 بال الشيطان ذاك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال الصالة عن البارحة نام فالنا ان  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أذنيه في أو أذنه في

 تمثال فيه بيت في مسروق مع كنت قال صبيح بن مسلم عن منصور ثنا يزالعز عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3558
 قال يقول مسعود بن هللا عبد سمعت اني أما مسروق فقال مريم تمثال ولكن ال فقلت كسرى تمثال ھذا مسروق فقال مريم
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  المصورون القيامة يوم عذابا الناس أشد ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 مسعود بن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا األزرق ھو إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3559
 إسناده  بمثلي يتمثل أن له ينبغي ال الشيطان فإن رآني فقد المنام في رآني من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات جالهر مسلم شرط على صحيح

  صحابيا عشر ثمانية عن المتناثر نظم في الكتاني ذكره المتواترة األحاديث من وھذا* 

 هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش ثنا إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3560
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يحزنه ذلك فإن صاحبھما دون اثنان يتناجى فال ثالثة كنتم إذا  سلم و عليه

 صلى هللا رسول بنا صلى  قال هللا عبد عن عبيدة أبو ثنا خصيف عن فضيل بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3561
 هللا رسول فصلى العدو مستقبل وصف سلم و عليه هللا صلى النبي خلف صف فقام صفين فقاموا الخوف صالة سلم و عليه هللا

 مقامھم فقاموا أولئك وجاء العدو مستقبل أولئك مقام فقاموا فذھبوا قاموا ثم ركعة يلونه الذين بالصف سلم و عليه هللا صلى
 أولئك مقام فقاموا ذھبوا ثم سلموا ثم ركعة ألنفسھم فصلوا قاموا ثم سلم ثم ركعة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھم فصلى
  صحيح  سلموا ثم ركعة ألنفسھم فصلوا مقامھم إلى أولئك ورجع العدو مستقبل

  قال هللا عبد عن هللا عبد بن عبيدة أبو حدثني قال الجزري خصيف ثنا فضيل بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3562
 النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات الناس يعلم أن رهوأم التشھد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علمه

 وھذا صحيح  ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال أن أشھد الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة
  النقطاعه ضعيف إسناده

 على نسلم كنا  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا يلفض بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3563
 يا فقلنا علينا يرد فلم عليه سلمنا النجاشي عند من رجعنا فلما علينا فيرد الصالة في وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح سنادهإ  لشغال الصالة في أو في ان فقال علينا فترد الصالة في عليك نسلم كنا هللا رسول

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن السائب بن عطاء ثنا فضيل بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3564
  لغيره صحيح  درجة وعشرون بضع وحده صالته على الجماعة في الرجل صالة فضل  سلم و عليه هللا صلى

 هللا عبد عن عبيدة أبي عن عمرو بن سعيد عن المسعودي ثنا قطن أبو الھيثم بن عمرو ثنا أبي نيحدث هللا عبد حدثنا -  3565
 أنا هللا عبد قال الصھباوات ليلة منكم يذكر من  قال القدر ليلة متى فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى رجال ان مسعود بن
 ضعيف إسناده  القمر طلع حين وذلك الفجر من رحلي ؤخرةبم مستترا بھن استحر لتمرات يدي في وان وأمي أنت بأبي

  النقطاعه

 يكون أن ويحتمل له تعرض أحدا أر ولم والطبراني يعلى وأبي أحمد مسند في ھكذا:  السندي قال:  الصھباوات ليلة* 
 غالب كانوا وكأنھم سواد يعلوھا حمراء ناقة وھي صھباء جمع ھي أو إليه الليلة فأضيفت فيه نزلوا موضع اسم الصھباوات

  إليھا الليلة فأضيفت ظھورھا على الليلة تلك

 وفيه حقي في األكل امتنع علي ظھر إذا فإنه علي ظھوره عن احترازا أي:  السندي قال:  الفجر من رحلي بمؤخرة مستترا* 
 عن احترازا الطلوع مظنة عند العلم أسباب عن االحتراز لإلنسان يجوز وأنه الطلوع نفس ال الفجر بطلوع العلم المحرم أن

  التحريم في الوقوع

  به يعتد فال ضعيف وھو أما الحديث صح لو فيما له يسلم وربما نظر االستنباط ھذا في) :  األرناؤوط(  قلنا
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 صلى النبي ان  هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن الحكم عن شعبة ثنا الھيثم بن عمرو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3566
 مسلم شرط على صحيح إسناده  سجدتين فسجد خمسا صليت قيل الصالة في زيد فقيل خمسا الظھر صلى سلم و عليه هللا

  مسلم رجال فمن الھيثم بن عمرو غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 عن هللا عبد بن دسعي عن األحوص أبي عن قتادة عن سعيد عن عدي أبي بن محمد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3567
 ضعفا وعشرين خمسة وحده الرجل صالة على تفضل الجميع صالة  قال سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان مسعود بن هللا عبد
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  صالته مثل كلھا

 قال مقرن بن معقل بن هللا عبد عن مريم يأب بن زياد أخبرني قال الكريم عبد عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3568
 سمعته مرة وقال نعم قال توبة الندم  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت أنت فقال مسعود بن هللا عبد على أبي مع دخلت
  حسن إسناد وھذا صحيح  توبة الندم يقول

 من الخمر شرب على ندم إذا كما أخرى جھة من عليھا ندم فإذا وإال معصية لكونھا المعصية على أي:  الندم:  السندي قال* 
  شيء في التوبة من فليس المال صرف أجل

 العود عدم على ويعزم عادة الحال في الذنب عن يقلع النادم فإن عادة أجزائھا لبقية ومستلزم معظمھا أي:  السندي قال توبة* 
 العباد حقوق في وإال القضاء إلى فيھا التوبة فتحتاج قضائھا يجب التي الفرائض في إال التوبة تتم القدر وبھذا االستقبال في إليه

  كله ھذا على يعين والندم الرد أو االستحالل إلى العبد فيحتاج

 هللا رسول ان مسعود بن هللا عبد عن مھانة بن وائل عن ذر عن منصور عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3569
 النساء علية من ليست امرأة فقامت النار أھل أكثر فإنكن حليكن من ولو النساء معشر يا  تصدقن لقا سلم و عليه هللا صلى
  للتحسين محتمل سند وھذا لغيره صحيح  العشير وتكفرن اللعن تكثرن ألنكن قال هللا رسول يا لم فقالت

 سلم و عليه هللا صلى النبي ان  هللا عبد نع علقمة عن إبراھيم عن منصور عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3570
 شرط على صحيح إسناده  السالم بعد السھو في السجدتين سجد سلم و عليه هللا صلى النبي أن مرة وقال السالم بعد سجدھما
  الشيخين

 تقوم ال  سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن زر عن عاصم ثنا عيينة بن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3571
 بن جعفر ولد بعض سأله أراه غرفته في بيته في به حدثنا أبي قال اسمي اسمه يواطئ بيتي أھل من رجل يلي حتى الساعة
  حسن إسناده  يحيى بن خالد بن يحيى أو يحيى

 الحافظ عن واحد يرغ نقل وقد قال ثم صحابيا عشرين عن المھدي خروج أحاديث المتناثر نظم في الكتاني ذكر وقد* * 
  اآلبري الحسن أبي عن ونقله المغيث فتح في ذلك ذكر والسخاوي متواترة أنھا السخاوي

 رسول قال قال هللا عبد عن حبيش بن زر عن النجود أبي بن عاصم عن عبيد بن عمر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3572
 إسناده  اسمي يواطئ اسمه بيتي أھل من رجل العرب يملك حتى الدھر يذھب وال األيام تنقضي ال  سلم و عليه هللا صلى هللا

  حسن

 و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن زر عن عاصم حدثني سفيان عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3573
  حسن إسناده  اسمي اسمه ويواطئ بيتي أھل من رجل العرب يملك حتى الدنيا تنقضي ال قال أو الدنيا تذھب ال  قال سلم

 غار في سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنا  قال هللا عبد عن زر عن عاصم عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3574
 لقي وإذا} {  يؤمنون بعده حديث فبأي{  ختم بأيھا أدري فال بھا لرطب فاه وان فيه من فأخذتھا عرفا والمرسالت عليه فنزلت



 
 

404 
 

 صحيح  شركم ووقيت شرھا وقيتم قد سلم و عليه هللا صلى النبي فقال جحر في فدخلت حية سبقتنا}  يركعون ال اركعوا لھم
  حسن إسناد وھذا لغيره

 و عليه هللا صلى النبي على نسلم كنا  قال هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3575
 بعد وما قرب ما فأخذني يرد فلم عليه فسلمنا أتيناه الحبشة أرض من قدمنا فلما الحبشة أرض نأتي ان قبل بمكة ناك إذا سلم
  الصالة في نتكلم ال ان أمره من أحدث قد وانه يشاء ما أمره في يحدث جل و عز هللا ان فقال فسألته الصالة قضوا حتى

  حسن إسناد وھذا صحيح

 من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن جامع عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3576
 كتاب من مصداقه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علينا وقرأ غضبان عليه وھو هللا لقي مسلم مال بھا يقتطع يمين على حلف
 صحيح إسناده}   هللا يكلمھم وال اآلخرة في لھم خالق ال أولئك قليال ناثم وأيمانھم هللا بعھد يشترون الذين}  إن{  جل و عز هللا
  الشيخين شرط على

 عبد يمنع ال  سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن جامع عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3577
 سيطوقون{  هللا كتاب في مصداقه هللا عبد قرأ ثم كنزك انا فيقول يتبعه وھو منه يفر يتبعه أقرع شجاع له جعل اال ماله زكاة
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنقه في يطوقه مرة سفيان قال}  القيامة يوم به بخلوا ما

 مسعود بن هللا عبد سمعت قال حبيب بن هللا عبد الرحمن عبد أبي عن عطاء عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3578
 وھذا لغيره صحيح  جھله من وجھله علمه من علمه شفاء له أنزل قد اال داء هللا أنزل ما  سلم و عليه هللا صلى النبي به يبلغ
  حسن إسناد

 ان هللا عبد عن أبيه عن األخرم بن سعد بن مغيرة عن شمر عن األعمش عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3579
  ضعيف إسناده  الدنيا في فترغبوا الضيعة تتخذوا ال  قال سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول

 صلى النبي عن هللا عبد عن األحوص أبي عن مرة بن هللا عبد عن األعمش عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3580
  جل و عز هللا خليل صاحبكم وان ليالخ بكر أبا التخذت خليال متخذا كنت ولو خلته من خليل كل إلى أبرأ اني  سلم و عليه هللا

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده

 يخرج المسجد في مسعود بن هللا عبد ننتظر كنا يقول  شقيقا سمعت سليمان قال سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3581
 علينا فقام فجاءنا إليكم أخرجه أن لعلي الدار في كان فإن فأنظر أذھب أال فقال قال النخعي عنيي معاوية بن يزيد فجاءنا علينا
 األيام في بالموعظة يتخولنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان لقد أملكم ان كراھية آتيكم فما مكانكم لي ليذكر انه فقال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  علينا السآمة كراھية

  فقال يده في مسعود بن فرآه فذكره يوما خاتما أصبت الكنود أبي عن يزيد عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3582
  منقطع ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  الذھب حلقة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى

 على القمر انشق  مسعود بن عن معمر أبي عن مجاھد عن نجيح أبي بن عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3583
 على صحيح إسناده  اشھدوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال إليه نظروا حتى شقتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد
  الشيخين شرط

 النبي دخل  مسعود بن هللا دعب عن معمر أبي عن مجاھد عن نجيح أبي بن عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3584
 الباطل يبدئ وما الحق جاء{  ويقول بيده كان بعود يطعنھا فجعل نصب مائة وثالث ستون الكعبة وحول سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  زھوقا كان الباطل إن الباطل وزھق الحق جاء} {  يعيد وما
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 ماجد أبي عن الجابر يحيى سمعت سفيان على وقرئ يقدمھا من منھا وليس قال سفيان اثن أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3585
 إسناده  بتابعة وليست متبوعة فقال بالجنازة السير عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألنا  يقول هللا عبد سمعت قال الحنفي
  الحنفي ماجد أبي لجھالة ضعيف

 رسول مع كنا  قال هللا عبد عن األسود عن إبراھيم عن األعمش ثنا غياث بن حفص دثناح أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3586
 إسناده  فسبقتنا فابتدرناھا اقتلوھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال حية علينا فخرجت قال بمنى سلم و عليه هللا صلى هللا

  الشيخين شرط على صحيح

 هللا عبد كان  قال شقيق عن يروي األعمش سمعت قال إدريس بن هللا عبد عن سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3587
 كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان أملكم ان كراھية اال إليكم أخرج ان يمنعني وما بمكانكم ألخبر اني فيقول إلينا يخرج
  الشيخين رطش على صحيح إسناده  علينا السآمة كراھية األيام في بالموعظة يتخولنا

 ... "  قال إدريس بن هللا عبد حدثنا: "  الجادة على والسند.  حذفه الصواب خطأ"  سفيان ثنا"  قوله* 

 أحدكم ركع إذا  قال هللا عبد عن وعلقمة األسود عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3588
 طبق ثم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصابع اختالف إلى أنظر فكأني كفيه بين بقط ثم وليحنأ فخذيه ذراعيه فليفرش

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فاراھم كفيه بين

{  اآلية ھذه نزلت لما  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3589
 ألم تعنون الذي ليس انه قال نفسه يظلم ال فأينا هللا رسول يا وقالوا الناس على ذلك شق}  بظلم إيمانھم يلبسوا لمو آمنوا الذين

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الشرك ھو إنما}  عظيم لظلم الشرك إن با تشرك ال بني يا{  الصالح العبد قال ما تسمعوا

 النبي إلى رجل جاء  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ناث أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3590
 على والسموات إصبع على الخالئق يحمل جل و عز هللا ان أبلغك القاسم أبا يا فقال الكتاب أھل من سلم و عليه هللا صلى
 نواجذه بدت حتى سلم و عليه هللا صلى النبي فضحك إصبع على والثرى إصبع على والشجر إصبع على واألرضين إصبع
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  اآلية}  قدره حق هللا قدروا وما{  جل و عز هللا فأنزل

 يوسف سورة قرأ انه  هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3591
 حتى أدعك ال الرجس وتشرب بالحق أتكذب فقال الخمر ريح منه فوجد هللا عبد منه نافد أنزلت ھكذا ما رجل فقال بحمص
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقرأنيھا لھكذا وهللا وقال الحد فضربه قال حدا أجلدك

 فلقيه بمنى هللا عبد مع أمشي كنت  قال علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3592
 عبد فقال زمانك من مضى ما تذكرك ان لعلھا شابة جارية نزوجك أال الرحمن عبد أبا يا عثمان له فقال يحدثه معه فقام عثمان
 أغض فإنه فليتزوج اءةالب منكم استطاع من الشباب معشر يا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا قال لقد ذاك قلت لئن أما هللا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحصن للبصر

 بمنى عثمان صلى قال يزيد بن الرحمن عبد عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3593
  ركعتين عمر ومع ركعتين بكر أبي ومع ركعتين بمنى سلم و عليه هللا صلى النبي مع صليت  مسعود بن هللا عبد فقال أربعا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن عبيدة عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3594
 أيمانھم شھاداتھم تسبق قوم ذلك بعد يأتي ثم يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم لونھمي الذين ثم قرني الناس خير  سلم و عليه

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  شھاداتھم وإيمانھم
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 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن عبيدة عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3595
 فيذھب قال الجنة فادخل انطلق له فيقال زحفا منھا يخرج رجل النار من خروجا النار أھل آخر ألعرف اني  سلم و عليه
 فيه كنت الذي الزمان أتذكر له فيقال قال المنازل الناس أخذ قد رب يا فيقول فيرجع قال المنازل أخذوا قد الناس فيجد يدخل
 فلقد قال الملك وأنت بي أتسخر فيقول قال الدنيا أضعاف وعشرة تمنيت الذي كل ان فيقال فيتمنى تمنه له فيقال نعم فيقول قال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نواجذه بدت حتى ضحك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت

 رجل سلم و عليه هللا صلى النبي أتى  قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3596
 في عملت بما تؤاخذ لم اإلسالم في أحسنت إذا فقال الجاھلية في عملت بما أؤاخذ اإلسالم في أحسنت إذا هللا رسول يا فقال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  واآلخر باألول أخذت اإلسالم في أسأت وإذا الجاھلية

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ناث معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3597
 كان وهللا في األشعث فقال غضبان عليه وھو جل و عز هللا لقي مسلم امرئ مال بھا ليقتطع فاجر فيھا ھو يمين على حلف من
 و عليه هللا صلى هللا رسول لي فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فقدمته فجحدني أرض اليھود من رجل وبين بيني كان ذلك
 يشترون الذين إن{  جل و عز هللا فأنزل مالي فيذھب يحلف أذن هللا رسول يا فقلت احلف لليھودي فقال ال قلت بينة ألك سلم
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  اآلية آخر إلى}  قليال ثمنا وأيمانھم هللا بعھد

 بن لعقبة غنما أرعى كنت  قال مسعود بن عن زر عن عاصم حدثني عياش بن بكر أبو ثنا بيأ حدثني هللا عبد حدثنا - 3598
 من فھل قال مؤتمن ولكني نعم قلت قال لبن من ھل غالم يا فقال بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بي فمر معيط أبي
 فقلص أقلص للضرع قال ثم بكر أبا وسقى فشرب إناء في فحلبه لبن فنزل ضرعھا فمسح بشاة فأتيته الفحل عليھا ينز لم شاة
  حسن إسناده  معلم عليم فإنك هللا يرحمك وقال رأسي فمسح قال القول ھذا من علمني هللا رسول يا فقلت ھذا بعد أتيته ثم قال

  غالم تصغير"  معلم غليم"  صوابه الحديث آخر:  تنبيه* * 

 فاحتلب منقورة بصخرة بكر أبو فاتاه قال بإسناده  عاصم عن سلمة بن حماد ثنا انعف ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3599
 فيه من فأخذت قال معلم غالم انك قال القرآن ھذا من علمني قلت ذلك بعد أتيته ثم قال وشربت بكر أبو وشرب فشرب فيھا

  حسن إسناده  سورة سبعين

 قلوب في نظر هللا إن  قال مسعود بن هللا عبد عن حبيش بن زر عن عاصم ثنا بكر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3600
 قلب بعد العباد قلوب في نظر ثم برسالته فابتعثه لنفسه فاصطفاه العباد قلوب خير سلم و عليه هللا صلى محمد قلب فوجد العباد
 حسن هللا عند فھو حسنا المسلمون رأى ماف دينه على يقاتلون نبيه وزراء فجعلھم العباد قلوب خير أصحابه قلوب فوجد محمد
  حسن إسناده  سيئ هللا عند فھو سيئا رأوا وما

 لعلكم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن زر عن عاصم ثنا بكر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3601
 واجعلوھا معھم صلوا ثم تعرفون الذي الوقت في بيوتكم في فصلوا أدركتموھم فإذا وقتھا لغير صالة يصلون أقواما ستدركون

  حسن إسناده  سبحة

 هللا صلى هللا رسول صلى  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3602
 صليت قالوا ذاك وما ال قال شيء الصالة في حدث ھل هللا رسول يا له قيل سلم فلما نقص أم زاد أدري فال صالة سلم و عليه
 فليتحر الصالة في أحدكم شك وإذا تنسون كما انسى بشر انا إنما قال سلم فلما السھو سجدتي فسجد رجليه فثنى قال وكذا كذا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سجدتين فليسجد سلم فإذا الصالة
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 صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن قومه من رجل عن خيثمة عن صورمن عن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3603
 إلبھام ضعيف إسناد وھذا حسن  مسافر أو مصل رجلين ألحد اال اآلخرة العشاء يعني الصالة بعد سمر ال  سلم و عليه هللا

  مسعود ابن عن راويه

 بأعمالنا أنؤاخذ هللا رسول يا ناس قال  قال هللا عبد عن وائل أبي عن منصور عن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3604
 شرط على صحيح إسناده  واآلخر األول بعمله فيؤخذ أساء ومن به يؤاخذ فال اإلسالم في منكم أحسن من فقال الجاھلية في

  الشيخين

 بن هللا عبد عن حرملة بن الرحمن عبد عمه عن حسان بن القاسم عن الركين عن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3605
 وتغيير الخلوق يعني والصفرة اإلزار وجر الذھب تختم خالل عشر يكره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال مسعود
 التمائم وعقد محرمه عند الصبي وفساد بالمعوذات اال والرقى محله عن الماء وعزل نتفه بذلك يعني إنما جرير قال الشيب
  ضعيف إسناده  بالكعاب والضرب محلھا لغير نةبالزي والتبرج

 وبعض سليمان قال هللا عبد عن عبيدة عن إبراھيم عن سليمان حدثني سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3606
 قال على اقرأ  سلم و عليه هللا صلى النبي قال قال هللا عبد عن الضحى أبي عن أبي وحدثني قال مرة بن عمرو عن الحديث
 وجئنا بشھيد أمة كل من جئنا إذا فكيف{  بلغت إذا حتى فقرأت غيري من أسمعه ان أحب اني قال أنزل وعليك عليك أقرأ قلت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  دموعا تذرفان عينيه رأيت قال}  شھيدا ھؤالء على بك

 بجيلة بني من هللا عبد إلى رجل جاء  قال سلمة بن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3607
 أو هللا عبد له فقال}  آسن غير ماء من{  ألفا أو تجدھا أياء اآلية ھذه تقرأ كيف الرحمن عبد أبا يا فقال سنان بن نھيك له يقال
 الركوع الصالة أحسن من ان الشعر كھذ ھذا هللا عبد فقال ركعة في المفصل ألقرأ اني قال ھذه غير أحصيت القرآن كل

 هللا رسول كان التي النظائر ألعرف اني نفع القلب في فرسخ قرأه إذا ولكنه تراقيھم يجاوز ال أقوام القرآن وليقرأن والسجود
 كان التي النظائر عن لنا سله له فقلنا قال عليه فدخل علقمة فجاء فدخل قام ثم قال ركعة في سورتين يقرأ سلم و عليه هللا صلى
 المفصل أول من سورة عشرون فقال إلينا خرج ثم فسأله فدخل قال ركعة في سورتين يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  هللا عبد تأليف في

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قسم  قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3608
 ألخبرن أما هللا عدو يا فقلت قال جل و عز هللا وجه بھا أريد ما لقسمة ھذه إن األنصار من رجل فقال قال قسما يوم ذات

 على هللا رحمة قال ثم قال وجھه فاحمر السالم و الصالة عليه للنبي ذلك فذكر قال قلت بما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فصبر ھذا من بأكثر وذيأ لقد موسى

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3609
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  إليھا ينظر كأنما لزوجھا تصفھا حتى المرأة المرأة تباشر ال

 و عليه هللا صلى النبي مع نمشي كنا قال  هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3610
 تعدو فلن اخسأ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال دخ صياد بن قال خبأ لك خبأت قد اني فقال صياد بابن فمر سلم

 شرط على صحيح إسناده  قتله تستطيع فلن نخاف الذي يكن ان ال قال عنقه أضرب نيدع هللا رسول يا عمر فقال قدرك
  الشيخين

 هللا صلى هللا رسول إلى أنظر لكأني  قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3611
 على صحيح إسناده  يعلمون ال فإنھم لقومي اغفر ربي ولويق الدم وجھه عن يمسح فھو قومه ضربه نبيا يحكي سلم و عليه
  الشيخين شرط
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 و عليه هللا صلى هللا رسول سئل  قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش حدثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3612
 حليلة تزاني ان قال أي ثم قال معك يطعم ان ولدك تقتل ان قال أي ثم قال خلقك وھو ندا  تجعل ان قال أكبر الذنب أي سلم

 وال بالحق إال هللا حرم التي النفس يقتلون وال آخر إلھا هللا مع يدعون ال والذين{  ذلك تصديق هللا فأنزل هللا عبد قال قال جارك
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أثاما يلق ذلك يفعل ومن يزنون

 اني فقال هللا عبد إلى رجل جاء  قال مسروق عن مسلم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3613
 القيامة يوم يغشاھم آخرھا إلى}  مبين بدخان السماء تأتي يوم{  اآلية ھذه في يقول برأيه القرآن يفسر رجال المسجد في تركت
 من فإن أعلم هللا فليقل يعلم لم ومن به فليقل علما علم نم هللا عبد فقال قال الزكام كھيئة منه يصيبھم حتى بأنفاسھم يأخذ دخان
 عليھم دعا سلم و عليه هللا صلى النبي على استعصت لما قريشا ألن ھذا كان إنما أعلم هللا يعلم ال لما يقول ان الرجل فقه

 كھيئة السماء وبين بينه ما فينظر السماء إلى ينظر الرجل وجعل العظام أكلوا حتى وجھدوا قحط فأصابھم يوسف كسني بسنين
 هللا رسول فآتي}  أليم عذاب ھذا الناس يغشى مبين بدخان السماء تأتي يوم فارتقب{  جل و عز هللا فأنزل الجھد من الدخان
 كاشفوا إنا{  جل و عز هللا فأنزل لھم فدعا قال ھلكوا قد فإنھم لمضر هللا استسق هللا رسول يا فقيل سلم و عليه هللا صلى
 شرط على صحيح إسناده  بدر يوم}  منتقمون إنا الكبرى البطشة نبطش يوم{  فنزلت عادوا الثانية المرة أصابھم فلما}  بالعذا

  الشيخين

 كنت  قال هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن عمارة عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3614
 فتكلموا قلوبھم فقه قليل بطونھم شحم كثير قرشيان وختناه ثقفي أو ثقفيان وختناه قرشي نفر ثةثال فجاء الكعبة بستار مستترا
 فقال يسمع لم نرفعھا لم وإذا سمعه أصواتنا رفعنا إذا أرانا اآلخر فقال ھذا كالمنا يسمع هللا أترون أحدھم فقال أسمعه لم بكالم
 أن تستترون كنتم وما{  جل و عز هللا فأنزل سلم و عليه هللا صلى لنبيل ذلك فذكرت قال كله سمعه شيئا منه سمع ان اآلخر
}   الخاسرين من فأصبحتم أرداكم بربكم ظننتم الذي ظنكم ذلكم{  قوله إلى}  جلودكم وال أبصاركم وال سمعكم عليكم يشھد
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 عن زينب أخي بن عن الجزار بن يحيى عن مرة بن عمرو عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3615
 يكرھه شيء على منا يھجم أن كراھية وبزق تنحنح الباب إلى فانتھى حاجة من جاء إذا هللا عبد كان  قالت هللا عبد امرأة زينب
 فرأى جنبي إلى فجلس فدخل السرير تحت فادخلتھا الحمرة من ترقيني عجوز وعندي قالت فتنحنح يوم ذات جاء وأنه قالت
 الشرك عن ألغنياء هللا عبد آل ان قال ثم فقطعه فأخذه قالت فيه لي أرقي خيط قلت قالت الخيط ھذا ما فقال خيطا عنقي في

 تقذف عيني كانت وقد ھذا تقول لم له فقلت قالت شرك والتولة والتمائم الرقي ان يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
 كف رقيتھا فإذا بيده ينخسھا كان الشيطان عمل ذلك إنما قال سكنت رقاھا إذا وكان يرقيھا اليھودي فالن إلى ختلفأ فكنت
 اال شفاء ال الشافي أنت اشف الناس رب البأس اذھب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال كما تقولي أن يكفيك كان إنما عنھا

  زينب أخي ابن لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  سقما يغادر ال شفاء شفاؤك

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3616
 إسناده  جل و عز هللا من المدح إليه أحب أحد وال بطن وما منھا ظھر ما الفواحش حرم فلذلك جل و عز هللا من أغير أحد ال

  الشيخين شرط على صحيح

 ألن قال هللا عبد عن األحوص أبي عن مرة بن هللا عبد عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3617
 نبيا اتخذه جل و عز هللا بأن وذلك واحدة أحلف أن من الي أحب قتال قتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  تسعا با أحلف
  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  شھيدا وجعله

 إذ"  الناس من يعصمك وهللا"  تعالى قوله ذلك ينافي وال الوفاة عند آثاره ظھرت بأن الذراع من تناول ما بسم:  السندي قال* 
  ريب بال منه سلم و عليه هللا صلى عصم وقد فيه المعتاد الوجه على القتل من العصمة فيه يكفي
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 دخلت  قال هللا عبد عن سويد بن الحرث عن التيمي إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3618
 يوعك كما أوعك يان أجل قال شديدا وعكا لتوعك انك هللا رسول يا فقلت فمسسته يوعك وھو سلم و عليه هللا صلى النبي على

 هللا حط اال سواه فما مرض من أذى يصيبه مسلم األرض على ما بيده نفسي والذي نعم قال أجرين لك ان قلت منكم رجالن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ورقھا الشجر تحط كما خطاياه به عنه

  الشيخين شرط على يحصح إسناده  مثله  األعمش ثنا يعلى ثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3619

 قال وربما المصاحف ھذه تعاھدوا  قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3620
 اني أحدكم يقل ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال عقله من النعم من الرجال صدور من تفصيا أشد فلھو القرآن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نسي ھو بل وكيت كيت آية نسيت

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3621
 والنفس الزاني الثيب ثالث بإحدى اال هللا رسول وأني هللا اال إله ال ان يشھد مسلم امرئ دم يحل ال  سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  للجماعة المفارق لدينه والتارك بالنفس

 هللا صلى هللا رسول مع جلسنا إذا كنا  قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3622
 على السالم فالن على السالم ميكائيل على السالم جبريل على السالم هعباد قبل هللا على السالم قلنا الصالة في سلم و عليه
 والصلوات  التحيات فليقل الصالة في أحدكم جلس فإذا السالم ھو هللا ان فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسمعنا فالن

 صالح عبد كل أصابت قالھا فإذا الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات
 على صحيح إسناده  شاء ما الدعاء من بعد يتخير ثم ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال أن أشھد واألرض السماء في

  الشيخين شرط

 أن سره من  قال هللا عبد عن وصاألح أبي عن الھجري مسلم بن إبراھيم ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3623
 و عز هللا وان الھدي سنن من فإنھن بھن ينادى حيث المكتوبات الصلوات ھؤالء على فليحافظ مسلما غدا جل و عز هللا يلقى
 سنة لتركتم بيته في المتخلف ھذا يصلي كما بيوتكم في صليتم ولو بيته في مسجد وله اال منكم وما الھدي سنن لنبيكم شرع جل
 الرجلين بين يھادي الرجل رأيت ولقد نفاقه معلوم منافق اال عنھا يتخلف وما رأيتني ولقد لضللتم نبيكم سنة تركتم ولو بيكمن

 المساجد من مسجدا يأتي ثم الوضوء فيحسن يتوضأ رجل من ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال الصف في يقام حتى
 صالة فضل وإن الخطا بين لنقارب كنا إن حتى حسنة بھا له كتبت أو خطيئة بھا نهع حط أو درجة بھا رفع اال خطوة فيخطو
  الھجري مسلم بن إبراھيم للين ضعيف إسناد وھذا صحيح  درجة وعشرين بخمس وحده صالته على جماعة في الرجل

 هللا صلى هللا رسول حدثنا قال هللا عبد عن وھب بن زيد عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3624
 مضغة يكون ثم ذلك مثل علقة يكون ثم يوما أربعين في أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم ان  المصدق الصادق وھو سلم و عليه
 ان غيره إله ال فوالذي سعيد أم وشقي وعمله واجله رزقه كلمات بأربع ويؤمر الروح فيه فينفخ الملك إليه يرسل ثم ذلك مثل

 وان فيدخلھا النار أھل بعمل له فيختم الكتاب عليه فيسبق ذراع إال وبينھا بينه يكون ما حتى الجنة أھل بعمل ليعمل أحدكم
 إسناده  فيدخلھا الجنة أھل بعمل له فيختم الكتاب عليه فيسبق ذراع إال وبينھا بينه يكون ما حتى النار أھل بعمل ليعمل الرجل
  الشيخين شرط على صحيح

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3625
 يشرك مات من أنا وقلت قال الجنة دخل شيئا با يشرك ال مات من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال أخرى وقلت كلمة
... .  مرفوعا والموقوف موقوفا المرفوع معاوية أبو جعل فقد قلبا فيه أن إال الشيخين لرجا ثقات رجاله  النار دخل شيئا با

  93 رقم مسلم عند يعني -  المذكور جابر حديث في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كالم من اللفظان صح وقد:  النووي وقال
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 قال قال هللا عبد عن سويد بن الحرث عن التيمي براھيمإ عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3626
 من إليه أحب ماله اال أحد منا ما هللا رسول يا قالوا قال ماله من إليه أحب وارثه مال أيكم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أخرت ما وارثك ومال قدمت ام اال مالك من مالك ماله من إليه أحب وارثه مال اال أحد منكم ليس انه اعلموا قال وارثه مال
 الصرعة ولكن ال قال قال الرجال يصرعه ال الذي قلنا قال الصرعة فيكم تعدون ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال
 ال قال له ولد ال الذي قلنا قال الرقوب فيكم تعدون ما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال الغضب عند نفسه يملك الذي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  شيئا ولده من يقدم لم الذي الرقوب لكنو

 حديثين هللا عبد حدثنا سويد بن الحرث عن التيمي إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3627
 جبل أصل في كأنه ذنوبه يرى المؤمن ان هللا عبد قال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن واآلخر نفسه عن أحدھما
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال فطار ھكذا له فقال أنفه على وقع كذباب ذنوبه يرى الفاجر وان عليه يقع أن يخاف

 فخرج فاضلھا يصلحه وما وزاده وشرابه طعامه عليھا راحلته معه مھلكة دوية بأرض خرج رجل من أحدكم بتوبة أفرح 
 عينه فغلبته مكانه فأتى قال فيه فأموت فيه أضللتھا الذي مكاني إلى أرجع قال يجدھا فلم الموت أدركه إذا حتى طلبھا يف

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يصلحه وما وزاده وشرابه طعامه عليھا رأسه عند راحلته فإذا فاستيقظ

 على صحيح إسناده  مثله  هللا عبد عن األسود عن عمارة عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3628
  الشيخين شرط

 عمارة عن واألعمش سويد بن الحرث عن التيمي إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3629
 وقع كذباب ذنوبه يرى الفاجر وان عليه يقع أن يخاف جبل أصل في كأنه ذنوبه يرى المؤمن ان  هللا عبد قال قاال األسود عن
 ثم دوية بأرض خرج رجل من أحدكم بتوبة أفرح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وقال قال فطار ھكذا به فقال أنفه على
 عليھا راحلته معه مھلكة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن واآلخر نفسه عن أحدھما حديثين هللا عبد ثنا قاال معاوية أبو قال
 فيه أضللتھا الذي مكاني إلى ارجع قال الموت أدركه إذا حتى طلبھا في فخرج فأضلھا يصلحه وما وشرابه وطعامه زاده

  صحيحان إسناداه  يصلحه وما وشرابه وطعامه زاده عليھا رأسه عند راحلته فإذا فاستيقظ عينه فغلبته فرجع قال فيه فأموت

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي ثنيحد هللا عبد حدثنا - 3630
 صحيح إسناده  القتل سن من أول كان ألنه دمھا من كفل األول آدم بن على كان اال ظلما نفس تقتل ال  سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على

 األسود حدثني عمارة حدثني األعمش عن ويحيى األعمش عن نمير وبن معاوية أبو اثن أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3631
 اال ينصرف ال أن عليه حقا أن اال يرى ال جزءا نفسه من للشيطان أحدكم يجعل ال  هللا عبد عن األسود عن عمارة عن المعني
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يساره لعلي انصرافه أكثر وان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد يمينه عن

 يوم كان لما قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن مرة بن عمرو عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3632
 ھلكوأ قومك هللا رسول يا بكر أبو فقال قال األسرى ھؤالء في تقولون ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال بدر

 وقال قال أعناقھم فاضرب قربھم وكذبوك أخرجوك هللا رسول يا عمر وقال قال عليھم يتوب أن هللا لعل بھم واستأن استبقھم
 قال رحمك قطعت العباس فقال قال نارا عليھم أضرم ثم فيه فادخلھم الحطب كثير واديا انظر هللا رسول يا رواحة بن هللا عبد
 وقال عمر بقول يأخذ ناس وقال بكر أبي بقول يأخذ ناس فقال قال شيئا عليھم يرد ولم سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول فدخل
 حتى فيه رجال قلوب ليلين هللا ان فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عليھم فخرج قال رواحة بن هللا عبد بقول يأخذ ناس
 السالم عليه إبراھيم كمثل بكر أبا يا مثلك وان الحجارة من أشد تكون حتى فيه رجال قلوب ليشد هللا وان اللبن من ألين تكون
 وإن عبادك فإنھم تعذبھم إن{  قال عيسى كمثل بكر أبا يا ومثلك}  رحيم غفور فإنك عصاني ومن مني فإنه تبعني من{  قال
 وان}  ديارا الكافرين نم األرض على تذر ال رب{  قال نوح كمثل عمر يا مثلك وان}  الحكيم العزيز أنت فإنك لھم تغفر
 إال أحد منھم ينفلتن فال عالة أنتم}  األليم العذاب يروا حتى يؤمنوا فال قلوبھم على اشدد{  رب قال موسى كمثل عمر يا مثلك
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 فما قال فسكت قال اإلسالم يذكر سمعته قد فإني بيضاء بن سھيل اال هللا رسول يا فقلت هللا عبد قال عنق ضربة أو بفداء
 ما{  جل و عز هللا فأنزل قال بيضاء بن سھيل اال قال حتى اليوم ذلك في السماء من حجارة على تقع أن أخوف يوم في يرأيتن
 لوال{  قوله إلى}  حكيم عزيز وهللا اآلخرة يريد وهللا الدنيا عرض تريدون األرض في يثخن حتى أسرى له يكون أن لنبي كان
  النقطاعه ضعيف إسناده  عظيم ذابع أخذتم فيما لمسكم سبق هللا من كتاب

 في وقال بيضاء بن سھيل اال قال انه اال نحوه فذكر زائدة ثنا عمرو بن يعني معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3633
 هللا عبد وقال قال النار من بك هللا يستنقذھم عنھم تجاوز وقومك وأصلك عترتك هللا رسول يا  بكر أبو فقال قال بكر أبي قول
 ضعيف إسناده  رحمك هللا قطع العباس فقال فيه ألقھم ثم نارا فأضرمه الحطب كثير بواد أنت هللا رسول يا رواحة بن

  النقطاعه

 فقام قال انه اال نحوه فذكر األعمش عن حازم بن يعني جرير ثنا محمد بن يعني حسين ثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3634
 حطبا لھم فاجمع الحطب كثير بواد وأنت وقاتلوك وأخرجوك وآذوك كذبوك هللا أعداء هللا رسول يا  فقال جحش بن هللا عبد
  النقطاعه ضعيف إسناده  بيضاء بن سھل وقال عليھم أضرمه ثم كثيرا

 رسول ان  مسعود بن عن مالك بن خشف عن جبير بن زيد عن الحجاج ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3635
  ضعيف إسناده  أخماسا الخطا في الدية جعل سلم و عليه هللا صلى هللا

 رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري مسلم بن إبراھيم ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3636
 المسكين ولكن اللقمتان وال اللقمة وال لتمرتانا وال التمرة ترده بالذي وال بالطواف المسكين ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا

 الھجري مسلم بن إبراھيم للين ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  عليه فيتصدق له يفطن وال شيئا الناس يسأل ال الذي المتعفف
  الصحيح رجال رجاله وبقية

 ما  هللا عبد قال قال يزيد بن الرحمن دعب عن عمارة عن األعمش حدثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3637
 يومئذ الفجر وصالة بجمع والعشاء المغرب صالة صالتين اال لميقاتھا اال صالة صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ميقاتھا قبل

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3638
 جل و عز هللا عند يكتب حتى يصدق الرجل يزال وما الجنة إلى يھدي البر وان البر إلى يھدي الصدق فإن بالصدق عليكم
 حتى الكذب ىويتحر يكذب الرجل يزال وما النار إلى يھدي الفجور وان الفجور إلى يھدي الكذب فإن والكذب وإياكم صديقا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  كذابا جل و عز هللا عند يكتب

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3639
 إسناده  بعدك أحدثوا ما تدري ال انك فيقول يأصحاب رب يا فأقول عليھم ألغلبن ثم أقواما وألنازعن الحوض على فرطكم أنا

  الشيخين شرط على صحيح

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وھب بن زيد عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3640
 عليكم الذي الحق أدوا قال منا ذاك أدرك من يصنع فما هللا رسول يا قالوا قال أثرة وترون أمراء عليكم سيكون انه  سلم و

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  لكم الذي هللا وسلوا

 لنا قال قال هللا عبد سمعت قال وھب بن زيد سمعت قال سليمان سمعت قال يحيى سمعت قال أبي سمعت هللا عبد قال -  3641
 هللا وسلوا حقھم إليھم أدوا قال تأمرنا ما قلنا قال تنكرونھا وأمورا أثرة بعدي سترون انكم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حقكم
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 البن هللا عبد قال قال مضرب بن حارثة عن إسحاق أبي عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3642
 فاضرب قم خرشة يا برسول فلست اليوم فأما لقتلتك رسول أنك لوال  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت النواحة
  مضرب بن حارثة غير الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح  عنقه فضرب إليه فقام قال عنقه

 فلما سلم و عليه هللا صلى النبي يقتله لم فلذلك سلم و عليه هللا صلى النبي إلى الكذاب مسيلمة رسول كان ھذا النواحة وابن
  -  861 برقم سلف وقد -  الصالة بإقامة علي أمره الذي النواحة ابن غير أنه وواضح قتله مسعود ابن نهم تمكن

  2762 داود أبو أخرجه والحديث

 الھيثمي وقال الشيخين شرط على صحيح وسنده 8956 الكبير في الطبراني طريقه ومن 18708 الرزاق عبد مطوال وأخرجه
  حيحالص رجال ورجاله الطبراني رواه

  يتوب أن فأبى استتيب من جملة في كان النواحة ابن أن 8960 أيضا الطبراني وعند

 ريح ھاجت قال جابر بن يسير عن قتادة أبي عن ھالل بن حميد عن أيوب ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3643
 ال الساعة ان  فقال فجلس متكئا وكان قال الساعة جاءت مسعود بن هللا عبد يا أال ھجيرى له ليس رجل فجاء بالكوفة حمراء
 جاءھم قال الحديث فذكر اإلسالم أھل لھم ويجمع اإلسالم ألھل يجمعون عدوا قال بغنيمة يفرح وال ميراث يقسم ال حتى تقوم

 صلى هللا رسول قال طليعة فوارس عشرة فيبعثون ويقبلون أيديھم في ما فيرفضون ذراريھم في خلف قد الدجال أن الصريخ
 من ھم قال أو يومئذ األرض ظھر على فوارس خير ھم خيولھم وألوان آبائھم وأسماء أسماءھم ألعرف اني سلم و عليه هللا
  مسلم شرط على صحيح إسناده  يومئذ األرض ظھر على فوارس خير

  مسعود بن قال قال الرحمن عبد بن حميد عن سعيد بن عمرو عن عون بن عن إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3644
 بن مالك وعنده فأتيته قال واحدة أنا ونسيت واحدة فنسي عون بن قال كذا عن وال كذا عن وال النجوى عن احجب ال كنت
 الناس من أحدا أن أحب فما ترى ما الجمال من لي قسم قد هللا رسول يا يقول وھو حديثه آخر من فأدركت الرھاوي مرارة
 وغمط الحق سفه قال أو قال بطر من البغي ولكن بالبغي ذلك ليس ال قال البغي ھو ذلك أفليس فوقھما فما نبشراكي فضلني
  صحيح إسناد وھذا صحيح  الناس

 حدثتم إذا  قال مسعود بن هللا عبد عن عون حدثني قال عجالن بن عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3645
 إسناد وھذا صحيح  وأتقاه وأھداه أھيأه سلم و عليه هللا صلى هللا برسول فظنوا حديثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن

  ضعيف

 مع صليت  قال هللا عبد عن وائل أبي عن سليمان حدثني سفيان عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3646
  وأدعه أجلس أن ھممت قال به ھممت وما قلنا سوء بأمر ھممت حتى قائما يزل فلم ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن زبيد حدثني شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3647
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نعم قال هللا عبد من سمعت أنت وائل ألبي قلت قال كفر وقتاله فسوق المسلم سباب  قال

 قال قال هللا عبد عن أبيه عن الجعد أبي بن سالم عن منصور حدثني سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3648
 هللا رسول يا وإياك قالوا ئكةالمال من وقرينه الجن من قرينه به وكل وقد اال أحد من منكم ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  بحق اال يأمرني فال عليه أعانني هللا ولكن وإياي قال

  مسلم رجال فمن سالم والد الجعد
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 عن أخبره عبيدة أبا أن برهأخ مجاھدا أن الزبير أبو أخبرني قال جريج بن عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3649
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الحية حس سمعنا إذ عرفة يوم قبل التي عرفة ليلة الخيف مسجد في جلوسا كنا  قال أبيه
 فقال نجدھا فلم الحجر بعض عنھا فقلعنا عودا وأخذنا نارا فيھا فأضرم بسعفة فأتى جحر شق فدخلت قال فقمنا قال اقتلوا
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  شرھا وقاكم كما شركم هللا وقاھا دعوھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 رسول مع نغزو كنا  قال مسعود بن عن قيس حدثني خالد أبي بن ھو إسماعيل ثنا يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3650
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذلك عن فنھانا نستخصي أال هللا رسول يا فقلنا نساء لنا ليس سلم و عليه هللا صلى هللا

 و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال مسعود بن عن قيس حدثني إسماعيل حدثنا يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3651
 ويعلمھا بھا يقضي فھو حكمة هللا آتاه لورج الحق في ھلكته على فسلطه ماال هللا آتاه رجل اثنين في اال حسد ال  يقول سلم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الناس

 عن مسعود بن هللا عبد عن خثيم بن ربيع عن يعلى أبي عن أبي حدثني سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3652
 الخط وسط الذي الخط جنب إلى طوطاوخ المربع الخط وسط خطا وخط مربعا خطا خط انه  سلم و عليه هللا صلى النبي
 وھذه األوسط الخط اإلنسان ھذا قال أعلم ورسوله هللا قالوا ھذا ما تدرون ھل قال المربع الخط من خارج وخط المربع
 والخط به المحيط األجل المربع والخط ھذا أصابه ھذا أخطأه ان مكان كل من تنھشه األعراض جنبه الي التي الخطوط
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  األمل الخارج

 فأتى قبلة امرأة من أصاب رجال ان  مسعود بن عن عثمان أبي عن التيمي عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3653
 الحسنات إن الليل من وزلفا النھار طرفي الصالة}  أقم{  جل و عز هللا فأنزل كفارتھا عن يسأله سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أمتي من كذا عمل لمن فقال ھذه إلى هللا رسول يا فقال}  السيئات ھبنيذ

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عن عثمان أبي عن التيمي عن يحيى حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3654
 يده وضم ھكذا يقول ان ليس نائمكم وينتبه قائمكم ليرجع ينادي قال أو يؤذن فإنه سحوره عن بالل أذان أحدكم يمنعن ال  سلم

 صحيح إسناده  أحد من أسمعه لم الحديث ھذا الرحمن عبد أبو قال السبابتين بين يحيى وفرق ھكذا يقول حتى ولكن ورفعھا
  الشيخين شرط على

 بن األحنف عن حبيب بن طلق عن عتيق بن سليمان يحدثن جريج بن ثنا سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3655
  طويل حديث في يحيى قال مرار ثالث المتنطعون ھلك أال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن هللا عبد عن قيس
  مسلم رجال فمن حبيب بن وطلق عتيق بن سليمان غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده

 النبي ان  أبيه عن عبيدة أبي عن إبراھيم بن سعد حدثني قال شعبة عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3656
  النقطاعه ضعيف إسناده  يقوم حتى قال يقوم حتى قلت الرضف على كأنه الركعتين في كان سلم و عليه هللا صلى

 بن سمعت قال علقمة أبي بن الرحمن عبد عن شداد بن جامع ثنا عبةش ثنا يحيى حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3657
 إذا قال أنا بالل فقال بطرنا من فقال األرض من دھاسا فنزلنا ليال الحديبية من سلم و عليه هللا صلى النبي أقبل  يقول مسعود
 فقال سلم و عليه هللا صلى النبي ظفاستيق اھضبوا فقال عمر فيھم وفالن فالن فاستيقظ الشمس طلعت حتى فنام ال قال تنام

  حسن إسناده  نسي أو منكم نام لمن فافعلوا ھكذا قال فعلوا فلما تفعلون كنتم ما افعلوا

 :  صوابه تحريف ھنا وقع* 

 "  أنا بالل فقال)  يكلؤنا(  من فقال" 
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 هللا صلى النبي عن هللا عبد عن سروقم عن إبراھيم عن زبيد حدثني سفيان ثنا يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3658
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجاھلية بدعوى ودعا الجيوب وشق الخدود ضرب من منا ليس  قال سلم و عليه

 نبيكم أوتي  هللا عبد قال قال سلمة بن هللا عبد عن مرة بن عمرو حدثني شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3659
 نفس تدري وما األرحام في ما ويعلم الغيث وينزل الساعة علم عنده هللا إن{  خمس غير شيء كل مفاتيح سلم و عليه هللا صلى
 ابن وحسنه التحسين يحتمل إسناد وھذا لغيره صحيح}   خبير عليم هللا إن تموت أرض بأي نفس تدري وما غدا تكسب ماذا
  التفسير في كثير

 وعلقمة األسود عن األسود بن الرحمن عبد عن إسحاق أبو حدثني قال زھير عن يحيى ثنا أبي نيحدث هللا عبد حدثنا - 3660
 يساره وعن يمينه عن ويسلم وقعود وقيام ورفع خفض كل في يكبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت أنا  قال هللا عبد عن
  ضعيف إسناد وھذا يحصح  ذلك يفعالن وعمر بكر أبا ورأيت خده أو خديه بياض يرى حتى

 النبي مع كنا  قال هللا عبد عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبو ثنا شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3661
 ثلث تكونوا ان أترضون قال نعم قلنا الجنة أھل ربع تكونوا أن أترضون فقال أربعين من نحو قبة في سلم و عليه هللا صلى
 وما مسلمة نفس اال يدخلھا ال الجنة ان وذاك الجنة أھل نصف تكونوا أن ألرجو اني بيده نفسي والذي قال نعم قلنا الجنة أھل
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أحمر ثور جلد في السوداء أو أسود ثور جلد في البيضاء كالشعرة اال الشرك في أنتم

 هللا رسول بي مر  قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبو حدثنا شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3662
 أبو بادرني ما عمر قال عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو فابتدر عبد أم بن يا تعطه سل فقال أصلي وأنا سلم و عليه هللا صلى
 عين وقرة يبيد ال نعيما أسألك اني اللھم أدع أكاد ال الذي دعائي من فقال قوله عن فسأاله بكر أبو إليه سبقني اال شيء إلى بكر
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  الخلد جنة الجنة أعلى في محمد سلم و عليه هللا صلى النبي ومرافقة تنفد ال

 لنا قال قال هللا عبد سمعت قال وھب بن زيد سمعت قال سليمان سمعت قال يحيى سمعت قال أبي سمعت هللا عبد قال -  3663
 هللا وسلوا حقھم إليھم أدوا قال تأمرنا وما قلنا قال تنكرونھا وأمورا أثرة بعدي سترون انكم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ومتنا سندا 3641 مكرر  حقكم

 جئناف المسجد في الصالة أقيمت  قال يزيد بن األسود عن عامر عن مجالد عن نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3664
 يا عليك السالم فقال يديه بين رجل فمر نمشي ونحن معه وركعنا هللا عبد ركع الناس ركع فلما مسعود بن هللا عبد مع نمشي
 صدق الرجل عليك سلم حين قلت لم القوم بعض سأله انصرف فلما ورسوله هللا صدق راكع وھو هللا عبد فقال الرحمن عبد أبا
 حسن  المعرفة على التحية كانت إذا الساعة أشراط من ان يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت اني قال ورسوله هللا

  مجالد لضعف ضعيف إسناد وھذا

 لما  قال هللا عبد عن مرة عن طلحة عن عدي بن الزبير عن مغول بن مالك أنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3665
 من به يعرج ما ينتھي إليھا السادسة السماء في وھي المنتھى سدرة إلى به انتھى سلم و عليه هللا صلى هللا برسول أسري
 ذھب من فراش قال}  يغشى ما السدرة يغشى إذ{  قال منھا فيقبض فوقھا من به يھبط ما ينتھي واليھا منھا فيقبض األرض

 يشرك ال لمن وغفر البقرة سورة خواتيم ىوأعط الخمس الصلوات أعطى ثالثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأعطى قال
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  المقحمات شيئا أمته من با

 هللا رسول قال هللا عبد قال قال زاذان عن السائب بن هللا عبد عن سفيان أنبأنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3666
 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  السالم أمتي من يبلغوني سياحين رضاأل في مالئكة  ان  سلم و عليه هللا صلى
  مسلم رجال من فھما زاذان وغير السائب بن عبدهللا غير الشيخين رجال
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  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش عن نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3667
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذلك مثل والنار نعله شراك من أحدكم إلى ربأق الجنة

 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3668
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  إليھا ينظر كأنه لزوجھا لتنعتھا المرأة المرأة تباشر

 قال قال هللا عبد عن شقيق عن عاصم عن قيس بن عمرو سمعت قال األحمر خالد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3669
 والذھب الحديد خبث الكير ينفي كما والذنوب الفقر ينفيان فإنھما والعمرة الحج بين تابعوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح  الجنة دون ثواب المبرورة للحجة وليس والفضة

 عن البطين مسلم عن مھاجر بن إبراھيم عن سفيان ثنا سعد بن عمر الحضري داود أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3670
 أثر  ذا من قريبا أو ذا من نحوا قال ثم وجھه تغير ثم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن الرحمن عبد أبي

  صحيح

 هللا عبد عن الھمداني مرة عن محمد بن الصباح عن إسحاق بن أبان ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3671
 ناا هللا رسول يا قلنا قال الحياء حق جل و عز هللا من استحيوا  يوم ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن

 وليذكر وعى وما البطن وليحفظ حوى وما الرأس فليحفظ الحياء حق هللا من استحى من ولكن ذلك ليس قال  والحمد نستحي
 لضعف ضعيف إسناده  الحياء حق جل و عز هللا من استحيا فقد ذلك فعل فمن الدنيا زينة ترك اآلخرة أراد ومن والبلى الموت
  بعده والذي ھذا ھما) :  األرناؤوط(  قلنا هللا عبد قول من ھما حديثين رفع الذھبي وقال محمد بن الصباح

 برفعه وضعف منه وھما الحديث ھذا رفع الصباح إن قيل:  وقال 240 - 239/  4 و 400/  3 الترغيب في المنذري وأورده
  أعلم وهللا موقوف وصوابه

 هللا عبد عن الھمداني مرة عن محمد بن الصباح عن إسحاق بن أبان ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3672
 يعطي جل و عز هللا وإن أرزاقكم بينكم قسم كما أخالقكم بينكم قسم هللا إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن

 حتى عبد يسلم ال بيده نفسي والذي أحبه فقد الدين هللا أعطاه فمن أحب لمن إال الدين يعطي وال يحب ال ومن يحب من الدنيا
 حرام من ماال عبد يكسب وال وظلمه غشمه قال هللا نبي يا بوائقه وما قالوا بوائقه جاره يأمن حتى يؤمن وال ولسانه قلبه يسلم
 يمحو ال جل و عز هللا إن النار إلى زاده كان إال ظھره خلف يترك وال منه فيقبل به يتصدق وال فيه له فيبارك منه فينفق
 الذھبي وقال محمد بن الصباح لضعف ضعيف إسناده  الخبيث يمحو ال الخبيث إن بالحسن السيئ يمحو ولكن بالسيئ السيئ
  قبله والذي ھذا ھما) :  األرناؤوط(  قلنا هللا عبد قول من ھما حديثين رفع

  موقوف والصحيح:  العلل في الدارقطني وقال

 بن عن األحوص أبي عن الھمداني إسحاق أبو ثنا مسلم بن العزيز عبد ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3673
 أبواب تفتح ثم الدنيا السماء إلى جل و عز هللا يھبط الباقي الليل ثلث كان إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مسعود
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  الفجر يطلع حتى لككذ يزال فال سؤله يعطي سائل من ھل فيقول يده يبسط ثم السماء
  مسلم رجال فمن األحوص أبي

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال هللا عبد قال قال شقيق عن األعمش ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3674
  الشيخين شرط لىع صحيح إسناده  الدماء في القيامة يوم الناس بين يقضي ما أول  سلم

 عبد عن أبيه عن يزيد بن الرحمن عبد بن محمد عن جبير بن حكيم عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3675
 يا قالوا وجھه في كدوشا أو خدوشا القيامة يوم جاءت يغنيه ما وله سأل من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا

  جبير بن حكيم لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  الذھب من وحسابھا درھما خمسون قال ناهغ وما هللا رسول
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 قال مسعود بن هللا عبد عن رافع بن المسيب عن زياد أبي بن يزيد عن السماك بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3676
 وموقوفا مرفوعا روي وقد ضعيف إسناده  غرر فإنه الماء في السمك تشتروا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  أصح والموقوف

  إسنادا ضعيف معنى صحيح والحديث المبيع بحصول ثقة بال بيع أي:  غرر:  السندي قال

 قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إبراھيم عن الثوري سفيان أخت بن محمد بن عمار ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3677
 من بعثا تبعث ان يأمرك هللا ان آدم يا ينادي مناديا القيامة يوم يبعث جل و عز هللا ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 بعد منا الناجي ھذا من القوم من رجل فقال وتسعين تسعة مائة كل من له فيقال قال كم ومن رب يا آدم فيقول النار إلى ذريتك
 إبراھيم للين ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  البعير صدر في كالشامة اال الناس في أنتم ما تدرون ھل قال هللا رسول يا ھذا
  الھجري مسلم بن

 رب يا آدم فيقول  وقال معناه فذكر الھجري إسحاق أبي عن مسلم بن إبراھيم عن عبيدة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3678
  لغيره صحيح  ابعث كم

 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إبراھيم عن محمد بن عمار ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3679
  الھجري إبراھيم للين ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  تمرة بشق ولو النار وجھه أحدكم ليتق  سلم و عليه

 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري عن محمد بن عمار ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3680
 إسناد وھذا لغيره صحيح  ودخانه حره ولي فإنه معه ليجلسه أو فليطعمه به فليبدأ بطعامه أحدكم خادم جاء إذا  سلم و عليه

  الھجري للين ضعيف

 بن قال قال علقمة عن وداألس بن الرحمن عبد عن كليب بن عاصم عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3681
 الشيخين رجال ثقات رجاله  مرة اال يديه يرفع فلم فصلى قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة لكم أصلي أال  مسعود
 بصحيح ھو وليس طويل حديث من مختصر ھذا:  عقبه وقال 748 داود أبو ورواه...  مسلم رجال فمن كليب بن عاصم غير
  اللفظ ھذا على

 هللا صلى النبي ان  مسعود بن عن يزيد بن األسود عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3682
 هللا عبد قال عليه فسجد جبھته إلى فرفعه تراب من كفا أخذ قريش من رجل اال المسلمون وسجد بالنجم سجد سلم و عليه
  الشيخين طشر على صحيح إسناده  كافرا قتل بعد فرأيته

 رسول على أنزل لما  قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3683
 اللھم وبحمدك ربنا اللھم سبحانك يقول ان وركع قرأھا إذا يكثر كان}  والفتح هللا نصر جاء إذا{  سلم و عليه هللا صلى هللا

  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  ثالثا الرحيم التواب أنت انك لي اغفر

 رسول قال قال هللا عبد عن سويد بن إبراھيم عن هللا عبيد بن الحسن عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3684
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا صحيح  أنھاك حتى سوادي تستمع وأن الحجاب ترفع أن على إذنك  سلم و عليه هللا صلى هللا

  سره يسمع ان له أذن قال سري سوادي أبي قال الرحمن عبد أبو قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3684

 هللا صلى النبي خرج  قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3685
  ركس انھا وقال الروثة وألقي الحجرين فأخذ قال وروثة بحجرين فأتيته قال أحجار ثالثة لي التمس فقال لحاجته سلم و عليه

  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا صحيح
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 عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال هللا عبد عن وائل أبي عن عطاء عن أبيه عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3686
  حسن  العشاء بعد السمر لنا يجدب سلم و

 هللا عبد عن حبيش بن زر عن عاصم بن عيسى عن كھيل بن سلمة عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3687
 رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  بالتوكل يذھبه هللا ولكن اال منا وما شرك الطيرة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  النسائي عدا السنن أصحاب له روى فقد عاصم بن سىعي غير الشيخين

 صلى النبي مع أمشي كنت  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3688
 قال الروح عن سلوه لبعض بعضھم فقال اليھود من بقوم فمر قال عسيب على متوكئ وھو بالمدينة حرث في سلم و عليه هللا

{  فقال إليه يوحي انه فظننت قال العسيب على فتوكأ فقام الروح ما محمد يا فقالوا الروح عن فسألوه تسألوه ال بعضھم
 إسناده  تسألوه ال لكم قلنا قد بعضھم فقال قال}  قليال إال العلم من أوتيتم وما ربي أمر من الروح قل الروح عن ويسألونك
  الشيخين شرط على صحيح

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن مرة بن هللا عبد عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3689
 و عز هللا خليل صاحبكم ان خليال بكر أبا التخذت خليال اتخذت ولو خلته من خليل كل إلى ابرأ اني أال  سلم و عليه هللا صلى
  سلمم شرط على صحيح إسناده  جل

 وكان  قال هللا عبد عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن جابر عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3690
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  بينھم يفرق أن كراھية جميعا البيت أھل فيعطي بالشيء يؤتي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عليه هللا صلى نھى وقد.  الغنائم تقسيم عند الرقيق من األرحام ذوي بين يفرق ال أنه والمراد سبيال صوابه"  الشيء"  قوله* 
  أيضا بالبيع بينھم التفريق عن سلم و

 موسى أبي إلى رجل جاء قال شرحبيل بن الھزيل عن قيس أبي عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3691
 سيتابعنا فإنه مسعود بن وائت النصف ولألخت النصف للبنت  فقاال ألب وأخت بن وابنة ابنة عن ھمافسأل ربيعة بن وسليمان

 هللا رسول قضى بما سأقضي المھتدين من أنا وما إذا ضللت{  لقد مسعود بن فقال قاال بما وأخبره فسأله مسعود بن فأتى قال
 البخاري شرط على صحيح إسناده  فلالخت بقى وما الثلثين كملةت السدس االبن والبنة النصف لالبنة سلم و عليه هللا صلى
  البخاري رجال فمن األودي شرحبيل بن وھزيل قيس أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 هللا صلى النبي أن  هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3692
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  والغنى والعفة والتقى الھدى أسألك اني اللھم يقول كان سلم و عليه

   مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين

 عبد عن األشجعي الجعد أبي بن سالم عن الدھني معاوية بن عمار عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3693
 حسن  منھما االرشد اختار اال قط أمران عليه عرض ما سمية بن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا

   النقطاعه ضعيف إسناده وھذا لغيره

  قال أبيه عن مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن سماك عن المسعودي ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3694
 ومنصورون مصيبون انكم فقال أتاه من آخر من فكنت هللا عبد قال أربعون ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جمعنا
  النار من مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب ومن المنكر عن ولينه بالمعروف وليأمر هللا فليتق منكم ذلك أدرك فمن لكم ومفتوح
 إال منه يسمع لم إنه يقول من عند وضعيف مطلقا أبيه من مسعود نب عبدهللا بن عبدالرحمن سماع يصحح من عند حسن إسناده
  فيه فمختلف حرب بن سماك غير ثقات رجاله وبقية اليسير
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 رسول قال فقاال موسى وأبي هللا عبد مع جالسا كنت قال وائل أبي عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3695
 قال الھرج وما قلنا قال الھرج فيھا ويكثر العلم فيھا ويرفع الجھل فيھا ينزل أياما الساعة يدي بين ان  سلم و عليه هللا صلى هللا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القتل

 قال هللا عبد عن شھاب بن طارق عن الحكم أبي سيار عن سليمان بن بشر حدثني وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3696
 هللا آتاه با أنزلھا ومن حاجته تسھل ال أن من قمنا كان بالناس فأنزلھا حاجة به نزل من  سلم و عليه هللا لىص هللا رسول قال

  حمزة أبو سيار صوابه الحكم أبو سيار وھو رواته أحد اسم خطأفي على حسن إسناده  آجل بموت أو عاجل برزق

 في من قرأت  هللا عبد قال قال مالك بن خمير عن إسحاق أبي نع سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3697
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  الكتاب في ذؤابة له ثابت بن وزيد سورة سبعين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 وثنا رائيلإس ثنا عامر بن وأسود إسرائيل أنا العنقزي يعني سعيد أبو محمد بن عمرو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3698
 مشھدا األسود بن نعيم أبو قال المقداد من شھدت لقد هللا عبد قال قال شھاب بن طارق عن مخارق عن إسرائيل ثنا نعيم أبو
 يا وهللا  فقال المشركين على يدعو وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى به عدل مما الي أحب صاحبه أنا أكون ألن

 وعن يمينك عن نقاتل ولكن}  قاعدون ھنا ھا إنا فقاتال وربك أنت اذھب{  لموسى إسرائيل بنو لتقا كما نقول ال هللا رسول
 رسول وجه فرأيت أسود قال ذلك وسره يشرق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجه فرأيت خلفك ومن يديك بين ومن يسارك

  ذاك وسره وجھه أشرق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فرأيت نعيم أبو قال ذلك وسره لذلك يشرق سلم و عليه هللا صلى هللا
  البخاري شرط على صحيح إسناده

 عليه هللا صلى النبي ان  هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3699
 صحيح إسناده  خده بياض يرى حتى هللا ورحمة عليكم مالسال هللا ورحمة عليكم السالم يساره وعن يمينه عن يسلم كان سلم و

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على

 بن المعرور عن اليشكري هللا عبد بن المغيرة عن مرثد بن علقمة عن مسعر عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3700
 سفيان أبي وبأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بزوجي أمتعني اللھم  سفيان أبي ابنة حبيبة أم قالت قال هللا عبد عن سويد
 لن مقسومة وأرزاق معدودة وأيام مضروبة آلجال هللا سألت انك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا فقال قال معاوية وبأخي
 أو أخير كان القبر في وعذاب النار في عذاب من يعيذك نا هللا سألت كنت ولو حله عن شيء يؤخر أو حله قبل شيء يعجل
 شيئا يمسخ لم هللا ان سلم و عليه هللا صلى النبي فقال مسخ مما انه والخنازير قال أراه مسعر قال القردة عنده وذكر قال أفضل
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ذلك قبل الخنازير أو القردة كانت وقد عاقبة أو نسال له فيدع

 النبي أتوا قوما أن  هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3701
 إسناده  رضفا وارضفوه اكووه قال ثم فسكت أنكويه قالوا ثم فسكت قال أنكويه يشتكي لنا صاحب فقالوا سلم و عليه هللا صلى
  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين لرجا ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح

:  تعليقه في األرناؤوط وقال 6082حبان ابن عند ھي -  ذلك وكره:  هللا عبد قول شعبة طريق من الحديث آخر في ورد وقد* 
 هاكوو قال سلم و عليه هللا صلى أنه يدل مما غضبان كأنه بالمسند 4054 الحديث آخر وفي - مسلم شرط على صحيح إسناده
  المطلقة اإلباحة سبيل على ال الشديدة الكراھة وجه على

 فيما نسيت ما قال هللا عبد عن مسروق عن الضحى أبي عن جابر عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3702
 هللا ورحمة عليكم السالم هللا ورحمة عليكم السالم شماله وعن يمينه عن يسلم كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  نسيت
  جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  خديه بياض نرى أو يرى حتى
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 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3703
  الشيخين شرط على صحيح دهإسنا  متى بن يونس من خير أنا يقول ان ألحد ينبغي ال  سلم و عليه

 عبدة عن المسعودي شك سعد بن الحسن أو الثقفي عثمان عن المسعودي عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3704
 منكم سيطلعھا انه علم وقد اال حرمة يحرم لم هللا ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن النھدي
  حسن إسناده  الذباب أو الفراش كتھافت النار في تھافتوا ان بحجزكم آخذ وأني أال مطلع

 وأبو يزيد قال وكذا فذكره النھدي عبدة عن سعد بن الحسن عن المسعودي ثنا قطن أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3705
  حسن إسناده  الذباب أو الفراش  وقال سعد بن الحسن عن المغيرة أبو ثنا المسعودي ثنا روح قال سعد بن الحسن عن كامل

 سلم و عليه هللا صلى النبي مع نغزو كنا  قال مسعود بن عن قيس عن إسماعيل ثنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3706
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذلك عن فنھانا نستخصي اال هللا رسول يا فقلنا نساء لنا وليس شباب ونحن

 عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن الشيباني إسحاق أبو حدثني العوام أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3707
 فإن وثالثين سبع أو وثالثين ستة أو وثالثين خمس رأس على اإلسالم رحى تدور  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد
 بن القاسم غير الشيخين رجال ثقات رجاله سند وھذا حسن  سنة سبعين دينھم لھم ميق بقوا وإن ھلك من فسبيل ھلكوا

  البخاري رجال فمن عبدالرحمن

  النواحة بن قتل حيث هللا عبد قال قال وائل أبي عن عاصم حدثني المسعودي أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3708
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھما فقال الكذاب لمسيلمة رسولين سلم و عليه هللا صلى النبي أتيا كانا آثال وبن ھذا أن

 يقتل ال أن سنة فجرت قال أعناقكما لضربت رسوال قاتال كنت لو فقال هللا رسول مسيلمة أن نشھد قاال هللا رسول أني أتشھدان
  صحيح  اآلن منه هللا أمكن حتى هفي ذلك يزل فلم ھذا وأما جل و عز هللا فكفاناه آثال بن فأما الرسول

  قال هللا عبد عن علقمة عن النخعي إبراھيم عن مرة بن عمرو عن المسعودي أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3709
 ناآذنت أال هللا رسول يا فقلت جنبه أمسح جعلت استيقظ فلما جنبه في فأثر حصير على سلم و عليه هللا صلى هللا رسول اضطجع

 كراكب الدنيا ومثل مثلي إنما والدنيا أنا ما وللدنيا مالي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال شيئا الحصير على لك نبسط حتى
  صحيح  وتركھا راح ثم شجرة تحت ظل

 عبد عن لثقفيا علقمة أبي بن الرحمن عبد عن شداد بن جامع عن المسعودي أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3710
 أنا فقلت هللا عبد قال الليلة يحرسنا من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال الحديبية غزوة من انصرفنا لما قال مسعود بن هللا
 هللا صلى هللا رسول قول أدركني الصبح وجه كان إذا حتى فحرستھم قال إذا فأنت قال هللا رسول يا أنا قلت مرارا عاد حتى
 يصنع كان كما وصنع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقام ظھورنا في الشمس حر إال أيقظنا فما فنمت تنام إنك سلم و عليه
 أراد ولكن تناموا لم تناموا ال أن أراد لو جل و عز هللا إن قال انصرف فلما الصبح بنا صلى ثم الفجر وركعتي الوضوء من
 في الناس فخرج تفرقت القوم وابل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ناقة إن ثم الق نسي أو نام لمن فھكذا بعدكم لمن تكونوا أن

 ھھنا خذ سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال هللا عبد فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ناقة إال بإبلھم فجاؤوا طلبھا
 فقلت سلم و عليه هللا صلى النبي بھا فجئت قال األيد لتحلھا كانت ما شجرة على التوى قد زمامھا فوجدت لي قال حيث فأخذت

 هللا رسول على ونزلت قال يد إال لتحلھا كانت ما شجرة على ملتويا زمامھا وجدت لقد نبيا بالحق بعثك والذي هللا رسول يا
 تقدم والذي مسعود ناب حرسھم الذي أن وفيه ضعيف إسناده}   مبينا فتحا لك فتحنا إنا{  الفتح سورة سلم و عليه هللا صلى
  الصواب وھو 681و 680 ومسلم 595 البخاري عند الوارد وھو بالل حرسھم الذي أن 3657

 بن رجل أتى  قال ماجد أبي عن الجابر الحرث بن يحيى عن المسعودي أخبرنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3711
 يدھا فقطعت سرقت امرأة اإلسالم في كان حد أول علمت لقد هللا بدع فقال شرب وقد أخي بن ھذا إن فقال له أخ بابن مسعود
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 وهللا لكم هللا يغفر أن تحبون أال وليصفحوا وليعفوا{  قال ثم شديدا تغيرا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجه لذلك فتغير
  بالضعفاء مسلسل إسناده}   رحيم غفور

 أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن الجھني سلمة أبو ثنا مرزوق بن فضيل بأناأن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3712
 أمتك بن عبدك بن عبدك إني اللھم فقال حزن وال ھم قط أحدا أصاب ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن

 في أنزلته أو خلقك من أحدا علمته وأ نفسك به سميت لك ھو اسم بكل أسألك قضاؤك في عدل حكمك في ماض بيدك ناصيتي
 هللا أذھب إال ھمي وذھاب حزني وجالء صدري ونور قلبي ربيع القرآن تجعل أن عندك الغيب علم في به استأثرت أو كتابك
 كما ضعيف إسناده  يتعلمھا أن سمعھا لمن ينبغي بلى فقال نتعلمھا أال هللا رسول يا فقيل قال فرجا مكانه وأبدله وحزنه ھمه
 معين بن يحيى قال المجھولين عداد في فھو ھو من والتعديل الجرح ألئمة يتبين لم الجھني سلمة أبو العلل في الدارقطني قال
 ثم... بينھما فرق معين بن يحيى بعد جاء من كل أن إال -  التھذيب رجال من ثقة وھذا - الجھني موسى أراه الظن سبيل على

 له روى التھذيب رجال من معروف الجھني موسى أن غير الرحمن عبد بن القاسم عن رويي وكالھما واحدة طبقة من كالھما
 غير عنه روى يعرف فال الجھني سلمة أبو أما عنه رواية مرزوق بن لفضيل نعرف وال داود وأبي البخاري عدا الجماعة
 في الذھبي وقال ھو من ندرى ال:  خنامشاي بعض قال:  الترغيب في المنذري قال بجھالته األئمة حكم لذلك مرزوق بن فضيل
 مجھول أنه والحق: "  اللسان في وقال المنفعة تعجيل في الحافظ وتابعھما ھو من يدرى ال:  اإلكمال في والحسيني الميزان
  متساھل أنه مع ثقاته في العجلي يذكره ولم المجاھيل توثيق عادته فمن جھالته يرفع ال الثقات في له حبان ابن وذكر" .  الحال

 من رأيت لما الجھني موسى ھو الجھني سلمة أبا أنه 198 الصحيحة في األلباني الشيخ لجزم وجه فال سبق ما على بناء
 القاسم عن يروي كالھما أن من علمت لما دليال يصلح ال االستدالل في عليه اعتمد وما الجزم سبيل على بينھما األئمة تفريق
  الرحمن عبد بن

 موسى بأنه الجزم من حبان ابن على التعليق في وقع فالذي وقال بصحته واقتنع ھذا على صاحباه وافق أنه شعيب ذكر* * 
  ھنا مما يستدرك خطأ الجھني

 بين انقطاعا فيه أن إال والليلة اليوم عمل في السني ابن عند موسى أبي حديث من شاھد وله آخره في وقال...  التخريج تابع ثم
 ضعف وقد...  حبان ابن على التعليق في االنقطاع ھذا على ننبه أن وفاتنا موسى أبي وبين اليامي الحارث بن زبيد بن هللا عبد

  به مسعود ابن حديث حسن أنه إال عالن ابن نقله فيما األذكار أمالي في الحافظ موسى أبي حديث

 قال قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن بذيمة بن علي عن هللا عبد بن شريك أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3713
 قال مجالسھم في فجالسوھم ينتھوا فلم علماؤھم نھتھم المعاصي في إسرائيل بنو وقعت لما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ذلك مريم بن وعيسى داود لسان على ولعنھم ببعض بعضھم قلوب هللا فضرب وشاربوھم وواكلوھم وأسواقھم قال أحسبه يزيد
 على تأطروھم حتى بيده نفسي والذي ال فقال فجلس متكئا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وكان يعتدون وكانوا عصوا بما

  النقطاعه ضعيف إسناده  أطرا الحق

 عن سعودم بن هللا عبد عن مالك بن أنس عن البناني ثابت عن سلمة بن حماد أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3714
 مرة النار وتسفعه مرة ويمشي مرة فينكب الصراط على يمشي رجل الجنة يدخل من آخر إن  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 له فترفع قال واآلخرين األولين من أحدا يعط لم ما هللا أعطاني لقد منك نجاني الذي تبارك فقال إليھا التفت الصراط جاوز فإذا

 منھا أدنيتك إن فلعلي عبدي أي فيقول مائھا من وأشرب بظلھا فأستظل الشجرة ھذه من أدنني رب يا ولفيق إليھا فينظر شجرة
 يعني له صبر ال ما يرى ألنه سيسأله أنه يعلم جل و عز والرب غيرھا يسأله ال أن هللا ويعاھد رب يا ال فيقول غيرھا سألتني
 مائھا من وأشرب بظلھا فأستظل الشجرة ھذه من أدنني رب يا قولفي منھا أحسن وھي شجرة له ترفع ثم منھا فيدنيه عليه
 سيسأله أنه يعلم والرب ويعاھده غيرھا أسألك ال ھذه رب يا فيقول غيرھا تسألني ال أنك يعني تعاھدني ألم عبدي أي فيقول
 من وأشرب بظلھا أستظل ةالشجر ھذه من أدنني رب فيقول منھا أحسن ھي الجنة باب عند شجرة له فترفع منھا فيدنيه غيرھا
 أنه يعلم والرب ويعاھده غيرھا أسألك ال الشجرة ھذه رب يا فيقول غيرھا تسألني ال أن تعاھدني ألم عبدي أي فيقول مائھا
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 ألم عبدي فيقول الجنة الجنة رب يا فيقول الجنة أھل أصوات فيسمع منھا فيدنيه عليھا له صبر ال ما يرى ألنه غيرھا سيسأله
 أن أيرضيك عبدي أي منك يصريني ما جل و عز فيقول قال الجنة أدخلني رب يا فيقول غيرھا تسألني ال أنك تعاھدني
 أال قال ثم نواجذه بدت حتى هللا عبد فضحك قال العزة رب وأنت بي أتھزأ فيقول قال معھا ومثلھا الدنيا الجنة من أعطيك
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا قال ثم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لضحك قال ضحكت لم له قالوا ضحكت لم تسألوني

 صحيح إسناده  العزة رب وأنت بي أتھزأ قال حين الرب لضحك قال هللا رسول يا ضحكت لم قالوا ضحكت لم تسألوني أال
  مسلم شرط على

 عبد عن كنود أبي عن سعد أبي عن زياد أبي بن يزيد عن الحجاج بن شعبة أخبرنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3715
 يزيد لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  الذھب حلقة أو الذھب خاتم عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھانا  قال هللا
  زياد أبي بن

 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن مرة عن زبيد عن طلحة بن محمد أنبأنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3716
 الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  نارا وقبورھم بطونھم هللا مأل الشمس غابت حتى الوسطى صالة عن حبسونا  سلم و عليه
  طلحة بن محمد غير

 و يهعل هللا صلى هللا رسول أن مسعود بن عن عثمان أبي عن سليمان عن عدي أبي بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3717
 ھكذا يقول أن ليس نائمكم وينبه قائمكم ليرجع يؤذن قال أو ينادي إنما فإنه سحوره من بالل أذان أحدكم يمنعن ال  قال سلم
 إسناده  الفجر يعني السبابتين إصبعيه بين ما وفتح وصوبھا أصابعه عمرو أبو عدي أبي بن وضم ھكذا يقول حتى ولكن

  الشيخين شرط على صحيح

 عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد ناحدث -  3718
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أحب من مع المرء  قال أنه سلم و

 هللا صلى النبي أن  هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3719
 سبحانك قال والفتح هللا نصر جاء إذا نزلت فلما قال لي اغفر اللھم وبحمدك ربنا سبحانك يقول أن يكثر مما كان سلم و عليه
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  الرحيم التواب أنت إنك لي اغفر اللھم وبحمدك ربنا

 صلى النبي عن هللا عبد عن عبيدة أبي عن يحدث إسحاق أبا سمعت قال شعبة ثنا محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3720
 له مضل فال هللا يھده من أنفسنا شرور من با ونعوذ ونستغفره نستعينه  الحمد الحاجة خطبة علمنا  قال سلم و عليه هللا
 اتقوا آمنوا الذين أيھا يا{  آيات ثالث يقرأ ثم ورسوله عبده امحمد أن وأشھد هللا إال إله ال أن وأشھد له ھادي فال يضلل ومن
 وبث زوجھا منھا وخلق واحدة نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيھا يا} {  مسلمون وأنتم إال تموتن وال تقاته حق هللا

 وقولوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيھا يا} {  بارقي عليكم كان هللا إن واألرحام به تساءلون الذي هللا واتقوا ونساء كثيرا رجاال منھما
  صحيح  حاجتك تذكر ثم}  عظيما فوزا فاز فقد ورسوله هللا يطع ومن ذنوبكم لكم ويغفر أعمالكم لكم يصلح سديدا قوال

 أبي ثحدي وھذا قال األحوص وأبي عبيدة أبي عن إسحاق أبو أنبأنا شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3721
  الحمد إن أو  الحمد الصالة وخطبة الحاجة خطبة خطبتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علمنا  قال أبيه عن عبيدة

  مسلم شرط على صحيح األحوص أبي طريق ومن النقطاعه ضعيف عبيدة أبي طريق من إسناده  معناه فذكر نستعينه

 هللا رسول بينما  قال هللا عبد عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا دمحم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3722
 هللا صلى هللا رسول ظھر على فقذفه جزور بسال معيط أبي بن عقبة جاء إذ قريش من ناس وحوله ساجد سلم و عليه هللا صلى
 أبا قريش من المأل عليك اللھم فقال قال ذلك صنع من على ودعت ظھره من فأخذته فاطمة فجاءت رأسه يرفع فلم سلم و عليه
 فلقد قال الشاك شعبة خلف بن أبي أو خلف بن وأمية معيط أبي بن وعقبة ربيعة بن وشيبة ربيعة بن وعتبة ھشام بن جھل
  ينالشيخ شرط على صحيح إسناده  البئر في يلق فلم أوصاله تقطعت أبيا أو أمية أن غير بئر في فالقوا بدر يوم قتلوا رأيتھم
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 وزاد خلف بن وأمية ھشام بن عمرو قال إنه إال الحديث فذكر  إسرائيل ثنا خلف ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3723
  العتكي الوليد بن خلف غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  الوليد بن وعمارة

 أنه هللا عبد عن سبرة بن النزال عن ميسرة بن الملك عبد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي دثني هللا عبد حدثنا - 3724
 فتغير سلم و عليه هللا صلى هللا رسول به فأتيت غيرھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من وسمعت آية يقرأ رجال سمعت  قال
 هللا صلى هللا رسول فقال الكراھية سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجه في عرفت أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجه
 صلى النبي عن هللا عبد إلى ورفعه عنه مسعر وحدثني شعبة قال فأھلكھم فيه اختلفوا قبلكم من إن محسن كالكما سلم و عليه
 رجال فمن سبرة بن النزال غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  تختلفوا فال سلم و عليه هللا

  البخاري

 عبد عن يحدث هللا عبد بن الرحمن عبد سمعت قال حرب بن سماك عن شعبة ثنا محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3725
 وشاھده وموكله الربا آكل هللا لعن قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وان سفقة في سفقتان تصلح ال  قال أنه مسعود بن هللا

 بن سماك غير الشيخين رجال ثقات رجاله حسن إسناده منه المرفوع ومرفوع موقوف:  قسمان وھو لغيره صحيح  وكاتبه
  حسن إسناده منه والموقوف مسلم رجال فمن حرب

 مذھب ھو المعجل ثمن من بأزيد التقسيط بيع وجواز.  بعيد من وال قريب من ال التقسيط بيع في الثمن زيادة منع على يدل وال
 يلزمه السلم يبيح والذي.  الثمن من حصة للزمن:  قبل من علماؤنا قال وقد مخالف كبير ملھ يعلم وال وغيرھم األربعة األئمة
  بينھما فرق ال إذ األجل مقابل في الثمن زيادة يجوز أن

 شعبة قال أبيه عن يحدث هللا عبد بن الرحمن عبد سمعت قال سماك عن شعبة ثنا محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3726
 بئر في ردى البعير مثل الحق غير على عشيرته يعين الذي مثل  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى رفعه قد وأحسبه

 يقول من عند وضعيف مطلقا أبيه من مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد سماع يصحح من عند حسن إسناده  بذنبه يمد فھو
  اليسير إال منه يسمع لم إنه

 النبي عن مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن منصور عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3727
 حتى الكذب ويتحرى يكذب يزال وال صديقا يكتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجل يزال ال  قال أنه سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  كذابا يكتب

 عن هللا عبد عن علقمة عن نويرة بن ھني عن إبراھيم عن المغيرة عن شعبة عن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3728
  حسن  اإليمان أھل قتلة الناس أعف  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي

 قال مسعود بن عن علقمة عن إبراھيم عن مغيرة أنبأنا ھشيم ثنا النعمان بن سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3729
  حسن  اإليمان أھل قتلة الناس أعف إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 عن هللا عبد عن ناجية بن البراء عن ربعي عن منصور عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3730
 قد من فسبيل يھلكوا فإن وثالثين سبع أو وثالثين ست أو ينوثالث بخمس اإلسالم رحى تدور  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
 الشيخين رجال ثقات رجاله حسن  بقي مما قال بقي مما أم مضى أمما قلت قال عاما سبعين لھم يقم دينھم لھم يقم وإن ھلك
  ناجية بن البراء غير

 معناه مضى مما فقوله معھا تعتبر أم ثالثينو خمس بعد تعتبر السبعين ھذه المراد"  بقي مما أم مضى مما: "  السندي قال
  معھا
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 بن عن الكاھلي ناجية بن البراء عن حراش بن ربعي عن منصور عن سفيان ثنا إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3731
 مكرر  بقي ما قال بقي ما أم مضى ما هللا رسول يا عمر له فقال قال أنه إال مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود
  سابقه

 هللا عبد عن سويد بن إبراھيم عن هللا عبيد بن يعني الحسن عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3732
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  أنھاك حتى سوادي وتسمع الحجاب ترفع أن لك أذنت قد  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

 كان  قال هللا عبد عن عياض بن سعد عن إسحاق أبو ثنا زھير ثنا الطيالسي داود أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3733
  سموه ھم اليھود أن يرى وكان الذراع في سم قد وكان الشاة ذراع الذراع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى العراق أحب
  ضعيف إسناده

 حنيفة بني من رجل ماجد أبا أن التيمي الحرث أبو الجابر يحيى ثنا زھير ثنا كامل أبو ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 3734
 خيرا يك فإن الخبب دون ما السير فقال بالجنازة السير عن سلم و عليه هللا صلى نبينا سألنا  مسعود بن هللا عبد قال قال حدثه
  ضعيف إسناده  تقدمھا من منا ليس تتبع وال متبوعة الجنازة النار ألھل فبعدا ذاك سوى يك وإن إليه تعجل قال أو إليه تعجل

 "  تقدمھا من منھا ليس"  صوابه"  تقدمھا من منا ليس"  قوله

 قال قال هللا عبد عن يحدث األحوص أبا سمعت قال األقمر بن علي ثنا شعبة ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3735
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الناس شرار على إال الساعة تقوم ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عن وعلقمة األسود عن األسود بن الرحمن عبد عن إسحاق أبو ثنا زھير ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3736
 عليكم السالم شماله وعن يمينه عن ويسلم وقعود وقيام ووضع رفع كل في يكبر سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  قال هللا عبد

  ضعيف إسناد وھذا صحيح  ذاك يفعالن وعمر بكر أبا ورأيت خده بياض أرى حتى هللا ورحمة عليكم السالم هللا ورحمة

  قال مسعود بن عن هللا عبد بن الرحمن عبد عن سماك عن إسرائيل أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3737
 بن سماك غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  وكاتبه وشاھديه وموكله الربا آكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن

  مسلم رجال فمن حرب

 كان  قال هللا عبد عن وائل أبي عن راشد أبي بن جامع عن شريك ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3738
  شريك لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  القرآن من السورة يعلمنا كما التشھد يعلمنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا رسول لبى  قال هللا عبد عن أبيه عن فاختة أبي بن ثور عن شريك عن آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3739
 سيء وشريك فاختة أبي بن ثوير لضعف ضعيف إسناد ذاوھ لغيره صحيح  العقبة جمرة رمى حتى سلم و عليه هللا صلى
  الحفظ

 قوله في هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3740
 السماء بين ما مأل قد رفرف من حلة في جبريل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأى  قال}  رأى ما الفؤاد كذب ما{ 

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  واألرض

 بن هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3741
  الشيخين شرط على صحيح إسناده}   المتين القوة ذو الرزاق{  أنا أني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقرأني  قال مسعود

 هللا صلى النبي أن  هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3742
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  عبادك تجمع يوم عذابك قني قال فراشه على جنبه وضع إذا كان سلم و عليه
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 رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن - 3743
 إسناده  بيوتھم عليھم فتحرق معنا يصلون ال بأناس آمر ثم بالناس فيصلي رجال آمر أن ھممت لقد  سلم و عليه هللا صلى هللا

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح

 ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا أحمد وأبو إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3744
 نادهإس  ثالثا ويستغفر ثالثا يدعو أن يعجبه سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال مسعود بن عن أحمد أبو قال قال هللا عبد عن

  الشيخين شرط على صحيح

 على أنزل منذ قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3745
 ربنا سبحانك  يقول أن بھا ركع ثم قرأھا إذا يقول أن يكثر كان والفتح هللا نصر جاء إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  ثالثا الرحيم التواب أنت إنك لي اغفر اللھم بحمدكو

 أبي عن زيد بن محمد عن الفرات أبي بن يعني داود ثنا قاال ويونس يزيد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3746
 خطبته فقطع الجدار على تمشي بحية ھو فإذا يوم ذات بيخط مسعود بن بينا  قال الجشمي األحوص أبي عن العبدي األعين

 حية قتل من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ثم قتلھا حتى بقضيبه يونس قال بقصبة أو بقضيبه ضربھا ثم
 مسلم رطش على صحيح بإسناد 405/  5 شيبة أبي ابن وأخرجه مرفوعا ضعيف إسناده  دمه حل قد مشركا رجال قتل فكأنما
 "  كافرا قتل حية قتل من"  بلفظ موقوفا مسعود ابن عن

 أبي عن العبدي األعين أبي عن زيد بن محمد عن داود ثنا قاال ويونس يزيد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3747
 فقال اليھود نسل من أھي نازيروالخ القردة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألنا  قال مسعود بن عن الجشمي األحوص
 هللا غضب فلما كان خلق ھذا ولكن يھلكھم حين نسل لھم فكان فمسخھم قط قوما يلعن لم هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  مثلھم فجعلھم مسخھم اليھود على

 هللا صلى هللا رسول رأى  قال هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن شريك ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3748
 ما والياقوت والدر التھاويل من جناحه من يسقط األفق سد قد منھا جناح كل جناح ستمائة وله صورته في جبريل سلم و عليه
 والدر ھاويلالت من جناحه من يسقط"  وقوله 0 صحيح بسند مختصرا 3780 برقم وسلف ضعيف إسناده  عليم به هللا

  حسن بسند 3915 برقم يأتي... "  والياقوت

 عمير بن الملك عبد أخبرني قال خليال إبراھيم هللا واتخذ قوله في معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3749
 وھذا لغيره صحيح  سلم و هعلي هللا صلى محمدا يعني خليال صاحبكم اتخذ هللا إن  قال أنه مسعود بن عن ربعي بن خالد عن
  ضعيف إسناد

 مسعود بن سمعت قال األسدي ربعي بن خالد عن الملك عبد ثنا عوانة أبو ثنا الوليد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3750
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  جل و عز هللا خليل صاحبكم إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول

 بن سمع أنه األسدي ربعي بن خالد عن عمير بن الملك عبد ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3751
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  جل و عز هللا خليل صاحبكم إن  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول مسعود

 قال هللا عبد عن ربعي بن خالد عن عمير بن الملك عبد عن سفيان ثنا ھشام بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3752
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  هللا خليل صاحبكم إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 إن  هللا عبد قال الق ربعي بن خالد عن الملك عبد عن سفيان عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3753
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  جل و عز هللا خليل صاحبكم
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 عليه هللا صلى النبي أن مسعود بن عن أبيه عن الربيع بن الركين عن شريك ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3754
  صحيح  قل إلى تصير عاقبته فإن كثر وإن الربا  قال سلم و

 هللا صلى هللا رسول أقرأني  قال مسعود بن عن األسود عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا - 3755
 هللا رسول أقرأني قال مذكر أو مدكر الرحمن عبد أبا يا رجل فقال}  مدكر من فھل للذكر القرآن يسرنا ولقد{  سلم و عليه
  شيخينال شرط على صحيح إسناده  مدكر سلم و عليه هللا صلى

 مسعود بن هللا عبد عن حسان بن القاسم عن الربيع بن الركين عن شريك أنبأنا الحجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3756
 فالذي الرحمن فرس فأما للشيطان وفرس لإلنسان وفرس للرحمن ففرس ثالثة الخيل  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن
 اإلنسان فرس وأما عليه يراھن أو يقامر فالذي الشيطان فرس وأما هللا شاء ما وذكر وبوله وروثه فعلفه هللا سبيل في يربط

  ضعيف إسناد وھذا صحيح  فقر من تستر فھي بطنھا يلتمس اإلنسان يرتبطھا فالفرس

 األنصار من لرج عن الشيباني عمرو أبي عن الركين ثنا زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3757
 الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الحديث فذكر ثالثة الخيل  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن
  مسلم رجال فمن الربيع بن الركين غير

 بن هللا عبد عن الكاھلي ناجية بن البراء عن ربعي عن منصور ثنا سفيان ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3758
 فإن وثالثين سبع أو وثالثين ستة أو وثالثين بخمس ستزول اإلسالم رحى إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود
  بقي بما بل قال بقي بما أم مضى أبما هللا رسول يا عمر قال قال عاما سبعين لھم يقم دينھم لھم يقم وإن ھلك ما فكسبيل يھلك
  حسن

 أبي بن زيد عن الھمداني مولى ھشام بن الوليد عن يونس بن إسرائيل سمعت قال حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد ثناحد -  3759
 فإني شيئا أصحابي من أحد عن أحد يبلغني ال  ألصحابه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن زائدة
 وأحدھما برجلين فمررت قال فقسمه مال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وأتى قال الصدر سليم وأنا إليكم أخرج أن أحب
 عليه هللا صلى هللا رسول أتيت ثم قاال ما سمعت حتى فتثبت اآلخرة الدار وال هللا وجه بقسمته محمد أراد ما وهللا لصاحبه يقول
 كذا يقوالن وھما وفالن بفالن مررت وإني شيئا أصحابي من أحد عن أحد يبلغني ال لنا قلت إنك هللا رسول يا فقلت سلم و

  صبر ثم ذلك من أكثر موسى أوذي فقد منك دعنا قال ثم عليه وشق سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجه فاحمر قال وكذا
  شواھد ولبعضه السياقة بھذه ضعيف إسناده

 أخر  قال مسعود بن عن زر عن عاصم عن شيبان اثن قاال موسى بن وحسن النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3760
 ھذه أھل من ليس إنه أما قال الصالة ينتظرون الناس فإذا المسجد إلى خرج ثم العشاء صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 من تفعلوا وما { بلغ حتى}  الكتاب أھل من سواء ليسوا{  اآليات ھؤالء وأنزل قال غيركم الساعة ھذه هللا يذكر أحد األديان
  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح}   بالمتقين عليم وهللا تكفروه فلن خير

 مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن النجود أبي بن عاصم ثنا المسعودي ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3761
 أن نشھد قاال هللا رسول أني أتشھدان  لھما فقال سلم و ليهع هللا صلى النبي إلى مسيلمة رسوال آثال وبن النواحة بن جاء قال

 فمضت قال هللا عبد قال لقتلتكما رسوال قاتال كنت لو ورسله با آمنت سلم و عليه هللا صلى النبي فقال هللا رسول مسيلمة
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  تقتل ال الرسل أن السنة

 كنا  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن سفيان ثنا ھشام بن ويةمعا ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3762
  حسن إسناد وھذا صحيح  تخويفا ترونھا وأنتم بركات سلم و عليه هللا صلى النبي زمان في اآليات نرى
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 هللا عبد عن هللا عبد نب الرحمن عبد عن سعد بن الحسن عن المسعودي ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3763
 في وإما األرض في إما نمل قرية على رجل أوقد وقد فجاء لحاجته فانطلق منزال سلم و عليه هللا صلى النبي نزل  قال أنه

 لغيره حسن  أطفھا أطفھا قال هللا رسول يا أنا القوم من رجل فقال ھذا فعل أيكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال شجرة
  ضعيف نادإس وھذا

 أن  هللا عبد عن عبيدة أبي عن جعدة بن عمرو بن سعيد عن المسعودي ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3764
 ليلة يذكر أيكم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال القدر ليلة عن يسأله سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى رجال

 رحلي بمؤخرة مستترا بھن أتسحر لتمرات يدي في وإن وأمي أنت بأبي هللا رسول يا أذكرھا وهللا ناأ هللا عبد فقال الصھباوات
  النقطاعه ضعيف إسناده  القمر طلع حين وذلك الفجر من

 صلى هللا رسول قبض لما قال هللا عبد عن زر عن عاصم عن زائدة عن علي بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3765
 صلى هللا رسول أن تعلمون ألستم األنصار معشر يا فقال عمر فأتاھم قال أمير ومنكم أمير منا األنصار  قالت سلم و ليهع هللا
  حسن إسناده  بكر أبا نتقدم أن با نعوذ فقالوا بكر أبا يتقدم أن نفسه تطيب فأيكم بالناس يؤم أن بكر أبا أمر سلم و عليه هللا

 هللا رسول مع صليت  قال هللا عبد عن شقيق عن سليمان عن زائدة عن علي بن حسين ثنا أبي دثنيح هللا عبد حدثنا - 3766
 شرط على صحيح إسناده  أقعد أن ھممت قال ھو وما قلنا قال سوء بأمر ھممت حتى القيام فأطال سلم و عليه هللا صلى

  الشيخين

 عبد أبي عن جعفر أبي بن هللا عبيد ثنا لھيعة بن هللا عبد ثنا اشمھ بني مولى سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3767
 فليست أخيه حق من ينتقصه األرض من ذراع قال أعظم الظلم أي هللا رسول يا  قلت قال مسعود بن عن الحبلي الرحمن
  ضعيف نادهإس  خلقھا الذي إال قعرھا يعلم وال األرض قعر إلى القيامة يوم طوقھا إال أخذھا األرض من حصاة

 أبي عن العبدي األعين أبي عن زيد بن محمد ثنا الفرات أبي بن داود ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3768
 فقال اليھود نسل أمن والخنازير القردة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألنا  قال مسعود بن عن الجشمي األحوص
 على غضب جل و عز هللا ولكن يھلكھم حتى نسل لھم وكان فمسخھم قط قوما يلعن لم هللا إن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناده  مثلھم وجعلھم فمسخھم اليھود

 رسول كان  قال هللا عبد عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبو ثنا إسرائيل ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3769
  سعيد أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  ثالثا ويستغفر ثالثا يدعو أن يعجبه سلم و يهعل هللا صلى هللا

 مسعود بن هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق أبو ثنا إسرائيل ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3770
 إسناد تداخل من ملفق ھذا  ثالثا ويستغفر ثالثا يدعو أن يعجبه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال عنه هللا رضي
  3769 السابق الحديث متن مع 3771 التالي الحديث

 مسعود بن هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق أبو ثنا إسرائيل ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3771
 الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده}   المتين القوة ذو الرزاق{  أنا أني سلم و يهعل هللا صلى هللا رسول أقرأني  قال
  سعيد أبي غير

 إبراھيم عن ھالل أبي بن سعيد عن يزيد أبي بن خالد عن لھيعة بن ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3772
 عنده ذكر أنه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن حدثه مسعود بن أصحاب من وكان أخبره محمد أبا أن رفاعة بن عبيد بن

 حدثه وضمير...  ضعيف إسناده  بنيته أعلم هللا الصفين بين قتيل ورب الفرش أصحاب أمتي شھداء أكثر إن فقال الشھداء
  شاكر أحمد وتابعه الھيثمي ذكر كما مرسل ال متصل فھو مسعود ابن على يعود
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 مسعود بن عن الحبلي الرحمن عبد أبي عن جعفر أبي بن هللا عبيد ثنا لھيعة بن ثنا حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3773
 حصاة فليس أخيه حق من المسلم المرء ينتقصھا األرض من ذراع قال أظلم الظلم أي هللا رسول يا  قلت قال عنه هللا رضي
  ضعيف إسناده  خلقھا الذي جل و عز هللا إال قعرھا يعلم وال األرض رقع إلى القيامة يوم طوقھا إال أحد يأخذھا األرض من

 بن الرحمن عبد عمه عن حسان بن القاسم عن الركين ثنا سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3774
 اإلزار وجر الذھب وتختم الشيب غييروت الصفرة خالل عشر يكره سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال مسعود بن عن حرملة
 إال والرقى التمائم وعقد محرمه غير الصبي وفساد محله عن الماء وعزل الكعاب وضرب محلھا بغير بالزينة والتبرج

  ضعيف إسناده  بالمعوذات

 مسعود بن هللا عبد عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبو ثنا زھير ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3775
 خلف بن وأمية جھل أبو فيھم سبعة قريش من نفر على فدعا البيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استقبل  قال عنه هللا رضي
 يوما وكان الشمس غيرتھم وقد بدر على صرعى رأيتھم لقد با فاقسم معيط أبي بن وعقبة ربيعة بن وشيبة ربيعة بن وعتبة
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  حارا

 الحرث بن عمرو سمع أنه أبي حدثني قال الخزاعي دينار بن عيسى ثنا المنذر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3776
 وعشرين تسعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صمت ما  يقول عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد سمعت يقول الخزاعي

  عيسى والد دينار حال لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  نثالثي معه صمت مما أكثر

 بن هللا عبد عن عياض بن سعيد أو سعد عن إسحاق أبي عن زھير ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3777
 أن نرى وكنا الشاة راعذ في سم أنه يرى وكان الشاة ذراع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى العرق أحب كان  قال مسعود
  ضعيف إسناده  سموه الذين اليھود

 عنه هللا رضي مسعود بن عن عياض بن سعيد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3778
  ضعيف إسناده  اليھود سمته شاة ذراع في سم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن نرى وكنا قال سحرا البيان من إن  قال

 أبيه عن الجعد أبي بن سالم عن منصور عن الثوري سعيد بن سفيان ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3779
 يا وأنت قالوا الجن ومن المالئكة من قرينه ومعه إال أحد من منكم ما  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن عن

  مسلم شرط على صحيح إسناده  بخير إال يأمرني وال فأسلم عليه أعانني هللا أن إال وأنا قال هللا رسول

 محبة علي فألقيت دربان وعلي حبيش بن زر أتيت قال الشيباني إسحاق أبو ثنا زھير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3780
 عليه هللا صلى هللا رسول أن مسعود بن هللا عبد ثنا لفقا فسألته}  أدنى أو قوسين قاب فكان{  سله  لي فقالوا شباب وعنده منه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  جناح ستمائة وله السالم عليه جبريل رأى سلم و

 جلوسا كنا  قال مسروق عن الشعبي عن المجالد عن زيد بن حماد ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3781
 تملك كم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألتم ھل الرحمن عبد أبا يا رجل له فقال القرآن يقرئنا وھو مسعود بن هللا عبد عند
 صلى هللا رسول سألنا ولقد نعم قال ثم قبلك العراق قدمت منذ أحد عنھا سألني ما مسعود بن هللا عبد فقال خليفة من األمة ھذه
 في ضعفه على الحافظ نص سعيد بن مجالد لضعف ضعيف إسناده  إسرائيل بني نقباء كعدة عشر اثنا فقال سلم و عليه هللا

  الفتح في إسناده حسن ذلك ومع التقريب

 عباس بن عن الصنعاني حنش عن الحجاج بن قيس عن لھيعة بن ثنا إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3782
 و عليه هللا صلى النبي له فقال الجن ليلة سلم و عليه هللا صلى هللا سولر مع كان  أنه عنھما هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن
 بن هللا عبد يا سلم و عليه هللا صلى النبي فقال قال فتوضأ علي اصبب فقال إداوة في نبيذ معي قال ماء أمعك هللا عبد يا سلم

  ضعيف إسناده  وطھور شراب مسعود
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 عبد بن الرحمن عبد عن سماك عن شريك ثنا قالوا عامر بن وأسود النضر وأبو حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3783
 قال أسود قال واحدة صفقة في صفقتين عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى  قال أبيه عن عنھما هللا رضي مسعود بن هللا

 لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  اوكذ بكذا بنقد وھو وكذا بكذا بنساء ھو فيقول البيع يبيع الرجل سماك قال شريك
  شريك

 عن غياث بن حفص ثنا شيبة أبي بن من أنا وسمعته شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3784
 إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن األعمش
 على صحيح أحمد إسناد  القبائل من النزاع قال الغرباء ومن قيل للغرباء فطوبى بدأ كما غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلسالم
  صحيح ولده وإسناد مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط

 بن هللا عبد عن وائل أبي عن بھدلة بن عاصم عن سلمة بن ادحم أنبأنا إسحاق بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3785
 فخذوني مت أنا إذا ألھله قال الوفاة حضرته فلما التوحيد إال قط شيئا الخير من يعمل لم رجال أن  عنه هللا رضي مسعود

 قال هللا قبضة في ھو ذافإ قال ذلك به ففعلوا قال راح يوم في البحر في اذروني ثم اطحنوني ثم حممة تدعوني حتى واحرقوني
  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح  له هللا فغفر قال مخافتك قال صنعت ما على حملك ما له جل و عز هللا فقال

  بمثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي ھريرة أبي عن رافع أبي عن ثابت عن حماد حدثنا يحيى قال -  3786
  مسلم شرط على صحيح إسناده

 عن عثمان عن البناني الحكم بن علي ثنا زيد بن ثنا سعيد أبو ثنا الفضل بن عارم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3787
 الزوج تكرم كانت أمنا إن  فقاال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى مليكة ابنا جاء قال مسعود بن عن واألسود علقمة عن إبراھيم
 وجوھھما في يرى والشر فأدبرا النار في أمكما قال الجاھلية في وأدت كانت أنھا غير يفالض وذكر قال الولد على وتعطف
 المنافقين من رجل فقال أمكما مع أمي فقال شيء حدث قد يكون أن رجيا وجوھھما في يرى والسرور فرجعا فردا بھما فأمر
 وعدك ھل هللا رسول يا منه سؤاال أكثر قط رجال أر ولم األنصار من رجل فقال عقبيه نطأ ونحن شيئا أمه عن ھذا يغني وما
 القيامة يوم المحمود المقام ألقوم وإني فيه أطمعني وما ربي سألته ما فقال سمعه قد شيء من أنه فظن قال فيھما أو فيھا ربك
 يقول السالم عليه مإبراھي يكسى من أول فيكون غرال حفاة عراة بكم جيء إذا ذاك قال المحمود المقام ذاك وما األنصاري فقال
 ال مقاما يمينه عن فأقوم فألبسھا بكسوتي أوتى ثم العرش فيستقبل يقعد ثم فيلبسھما بيضاوين بريطتين فيؤتى خليلي اكسوا
 قط ماء جرى ما فإنه المنافقون فقال الحوض إلى الكوثر من نھر ويفتح قال واآلخرون األولون به يغبطني غيري أحد يقومه
 أسمع لم المنافق قال التوم ورضراضه المسك حاله قال رضراض أو حال على هللا رسول يا قال رضراض أو حال على إال

 قضبان نعم قال نبت له ھل هللا رسول يا األنصاري فقال نبتة له كان إال رضراض أو حال على قط ماء جرى قلما كاليوم
 ثمر من ھل هللا رسول يا األنصاري قال ثمر له كان وإال أورق إال قضيب نبت قلما فإنه كاليوم أسمع لم المنافق قال الذھب
 يرو لم حرمه وإن بعده يظمأ لم مشربا منه شرب من إن العسل من وأحلى اللبن من بياضا أشد وماؤه الجوھر ألوان نعم قال
  ضعيف إسناده  بعده

 قد يكون أن لعله عمرو عن تميمة أبو حدثني أبي قال قال معتمر ثنا قاال وعفان عارم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3788
 قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول استبعثني  قال هللا عبد إن عمرو قال مسعود بن هللا عبد عن عمرو يحدثه البكالي قال

 كنتف قال ھلكت خرجت إن فإنك منھا تخرج ال ھذه ظھري بين كن لي فقال خطة لي فخط وكذا كذا مكان أتيت حتى فانطلقنا
 كما أو عفان قال الزط كأنھم ھنينا ذكر إنه ثم قال كما أو شيئا أبعد أو حذفة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فمضى قال فيھا
 عليه هللا صلى هللا رسول يركبون فجعلوا فأتوا قال لحمھم قليل طواال سوآتھم أرى وال ثياب عليھم ليس هللا شاء إن عفان قال
 هللا عبد قال لي ويعترضون حولي فيحيلون يأتوني وجعلوا قال عليھم يقرأ سلم و عليه هللا صلى هللا نبي وجعل قال سلم و

 هللا رسول إن ثم قال قال كما أو يذھبون جعلوا الصبح عمود انشق فلما قال قال كما أو فجلست قال شديدا رعبا منھم فأرعبت
 هللا رسول فوضع قال كما أو ثقيال ألجدني إني قال ركبوه مما وجعا يكون أن يكاد أو وجعا ثقيال جاء سلم و عليه هللا صلى
 رسول أغفى وقد قال كما أو طوال بيض ثياب عليھم أتوا ھنينا إن ثم قال قال كما أو حجري في رأسه سلم و عليه هللا صلى



 
 

429 
 

 لقد لبعض بعضھم فقال قال حديثه في عارم قال األولى المرة أرعبت مما أشد فأرعبت هللا عبد قال سلم و عليه هللا صلى هللا
 بعضھم قال وعفان عارم قال قال ثم يقظان وقلبه قالوا كما أو عينه قال أو نائمتان عينيه إن قالوا كما أو خيرا العبد ھذا أعطى
 فقال أنتم وتؤولون نحن نضرب أو نحن ونؤول مثال له اضربوا لبعض بعضھم قال قالوا كما أو مثال له فلنضرب ھلم لبعض
 عذبه يتبعه لم قال أو طعامه يأت لم فمن قال كما أو بطعام الناس إلى أرسل ثم حصينا بنيانا ابتنى سيد كمثل لبعض بعضھم
 فمن الداعي وھو الجنة والطعام اإلسالم فھو البنيان وأما العالمين رب فھو السيد أما اآلخرون قال قالوا كما أو شديدا عذابا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن ثم قال كما أو عذب يتبعه لم ومن قالوا كما أو حديثه في عارم قال الجنة في كان اتبعه

 شيء قالوا مما علي خفي ما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال وكذا كذا رأيت هللا عبد فقال عبد أم بن يا رأيت ما فقال استيقظ
  ضعيف إسناده  هللا شاء كما أو المالئكة من ھم قال أو المالئكة من نفر ھم سلم و عليه هللا صلى هللا نبي قال

 عن ثابت أبي بن حبيب عن األعمش سليمان ثنا القسملي مسلم بن العزيز عبد ثنا عارم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3789
 من حبة مثقال قلبه في انك من النار يدخل ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن جعدة بن يحيى
 ورأسي غسيال ثوبي يكون أن ليعجبني إني هللا رسول يا رجل فقال كبر من حبة مثقال قلبه في كان من الجنة يدخل وال إيمان
 جميل هللا إن الجمال ذاك ال قال هللا رسول يا ذاك الكبر أفمن سوطه عالقة ذكر حتى أشياء وذكر جديدا نعلي وشراك دھينا
 لم جعدة بن يحيى إلرساله ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح مرفوعه  الناس وازدرى الحق سفه من الكبر ولكن الالجم يحب
  حاتم أبي البن المراسيل في كما مسعود ابن يلق

 بن القاسم عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن زكريا بن إسماعيل ثنا الصباح بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3790
 السنة يطفئون رجال بعدي من أمركم سيلي إنه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن أبيه عن الرحمن عبد

 طاعة عبد أم بن يا ليس قال أدركتھم إذا بي كيف هللا رسول يا مسعود بن قال مواقيتھا عن الصالة ويؤخرون بدعة ويحدثون
 بن الرحمن عبد سماع يصحح من عند حسن إسناده  مثله الصباح بن محمد من أنا توسمع مرات ثالث قالھا هللا عصى لمن
  اليسير إال منه يسمع لم إنه يقول من عند وضعيف مطلقا أبيه من مسعود بن هللا عبد

 هللا عبيد عن عمرو أبي بن عمرو أخبرني إسماعيل أنبأنا الھاشمي داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3791
 وال الصالة إلى يقوم ثم اللحم يأكل كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  مسعود بن هللا عبد عن عتبة بن هللا عبد ابني وحمزة
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  ماء يمس

 بن هللا عبيد عن عمرو أبي بن يعنى عمرو عن محمد بن العزيز عبد ثنا سعيد بن قتيبة ثنا أبي حدثني  عبد حدثنا - 3792
 يمس فما الصالة إلى يقوم ثم اللحم يأكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال مسعود بن عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد
  النقطاعه ضعيف إسناده وھذا صحيح  ماء قطرة

 عتبة بن هللا عبد بن حمزة عن عمرو أبي نب عمرو عن بالل بن سليمان ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3793
 لغيره صحيح  ماء يمس ولم الصالة إلى قام ثم لحما أكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال مسعود بن عن مسعود بن

  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا

 سعد انطلق  قال هللا عبد عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبو ثنا إسرائيل ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3794
 أمية فقال سعد على نزل بالمدينة فمر الشام إلى انطلق إذا أمية وكان خلف بن أمية بن صفوان على فنزل معتمرا معاذ بن

 ةبالكعب يطوف ھذا من فقال جھل أبو أتاه إذ يطوف سعد فبينما فطفت انطلقت الناس وغفل النھار انتصف إذا حتى انتظر لسعد
 ترفعن ال لسعد أمية فقال فتالحيا سلم و عليه هللا صلى محمدا آويتم وقد أمنا بالكعبة تطوف جھل أبو فقال سعد أنا سعد قال آمنا

 الشام إلى متجرك إليك ألقطعن بالبيت أطوف ان منعتني ان وهللا سعد له فقال الوادي أھل سيد فإنه الحكم أبي على صوتك
 انه يزعم محمدا سمعت فإني منك دعنا فقال سعد فغضب يمسكه وجعل الحكم أبي على صوتك ترفعن ال يقول أمية فجعل
 به فأخبرھا اليثربي لي قال ما علمت أما فقال امرأته إلى رجع خرجوا فلما محمد يكذب ما وهللا قال نعم قال إياي قال قاتلك
 من انك جھل أبو له فقال يخرج ال أن فأراد اليثربي أخوك قال ما تذكر أما امرأته قالت بدر إلى وخرجوا الصريخ جاء فلما
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 رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  جل و عز هللا فقتله معھم فسار يومين أو يوما معنا فسر الوادي أشراف
  البخاري رجال فمن سعيد أبي غير الشيخين

  قال هللا عبد عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن ئيلإسرا ثنا الوليد بن خلف ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3795
 سعد على نزل بالمدينة ومر الشام إلى انطلق إذا أمية وكان صفوان بن خلف بن أمية على فنزل معتمرا معاذ بن سعد انطلق
 محمدا سمع انه مزع قال قال وما قالت اليثربي أخي قال ما تعلمي أما فقال صفوان أم إلى فرجع قال أنه اال الحديث فذكر
 خلف غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  وساقه بدر إلى خرجوا فلما محمد يكذب ما فوهللا قالت قاتلي انه يزعم
  الوليد بن

 صلى النبي عن هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا المثنى بن حجين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3796
 إسناد وھذا لغيره صحيح  عبادك تجمع يوم عذابك قني اللھم وقال خده تحت يمينه وضع نام إذا كان انه  سلم و عليه هللا

  النقطاعه ضعيف

 في كان  انه هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا المثنى بن حجين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3797
 ال ونعيما يرتد ال إيمانا أسألك انى اللھم يقول وھو تعطه سل فقال يدعو وھو سلم و عليه هللا صلى النبي فدخل يدعو المسجد
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  الخلد جنة الجنة غرف أعلى في سلم و عليه هللا صلى النبي ومرافقة ينفد

 هللا رسول قال قال ھريرة أبي عن صالح أبي عن ينحص أبي عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3798
 شرط على صحيح إسناده  صورتي على يتمثل ال الشيطان فإن اليقظة في رآني فقد المنام في رآني من  سلم و عليه هللا صلى

  الشيخين

 عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3799
  مسلم شرط على صحيح إسناده  مثله  سلم و

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن الضحى أبي عن أبيه عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3800
 إسناده  اآلية آخر إلى}  بإبراھيم الناس أولى إن{  قرأ ثم قال إبراھيم ربي وخليل أبي منھم وليي وان والة نبي لكل ان  سلم و

 والترمذي وأبوحاتم زرعة أبو رجح لذا وأكثر غيرھم من سفيان في أثبت منقطعا رووه الذين أن فظھر... .  النقطاعه ضعيف
  المنقطعة الرواية

  قال هللا عبد عن الرحمن عبد عن سماك عن سفيان ثنا قاال ومؤمل عمرو بن الملك عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3801
 مفتوح انكم فقال رجال أربعين من نحو في آدم من الملك عبد قال حمراء قبة في وھو سلم و عليه هللا صلى النبي إلى انتھيت
 على كذب من رحمه وليصل المنكر عن ولينه بالمعروف وليأمر هللا فليتق منكم ذلك أدرك فمن ومصيبون منصورون عليكم
 إسناده  بذنبه منھا ينزع فھو بئر في ردى بعير كمثل الحق غير على قومه يعين الذي ومثل النار من مقعده أفليتبو متعمدا
 إال منه يسمع لم إنه يقول من عند وضعيف مطلقا أبيه من مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد سماع يصحح من عند حسن
  اليسير

 بن عن أبيه عن الجعد أبي بن سالم عن منصور عن سفيان عن مھدي بن منالرح عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3802
 قالوا المالئكة من وقرينة الجن من قرينة به وكل وقد اال أحد من منكم ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود
 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح سنادهإ  بخير اال يأمرني فال فاسلم عليه أعانني هللا لكن وإياي قال هللا رسول يا وإياك
  مسلم رجال فمن الجعد أبي غير الشيخين رجال

 حم يقرأ رجال سمعت  قال هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن ھمام عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3803
 النبي إلى فانطلقنا صاحبي يقرأھا فلم أحرفا توقرأ صاحبه يقرأه لم حرفا آخر رجل وقرأ حرفا فقرأ األحقاف يعنى الثالثين
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  بقراءته فخذوا رجال أقرأكم انظروا قال ثم باختالفھم قبلكم كان من ھلك فإنما تختلفوا ال فقال فأخبرناه سلم و عليه هللا صلى
  حسن إسناده

  قال الكنود أبي عن سعد أبي وعن زياد أبي بن يزيد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3804
 صلى هللا رسول نھى وقال فمضغه لحييه بين فوضعه فأخذه هللا عبد فأتيت فلبسته المغازي بعض في ذھب من خاتما أصبت

  زياد أبي بن يزيد لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  الذھب بحلقة قال أو الذھب بخاتم يتختم ان سلم و عليه هللا

 هللا صلى هللا رسول سجد  قال هللا عبد عن األسود عن إسحاق أبي عن شعبة أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا - 3805
 قال ھذا يكفينى وقال جبھته إلى فرفعه حصى من كفا أخذ شيخ اال سجد اال القوم من أحد بقى فما النجم سورة في سلم و عليه
  الشيخين شرط ىعل صحيح إسناده  كافرا قتل رأيته فلقد هللا عبد

  قال مسعود بن عن حصين بن عمران عن الحسن عن قتادة عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3806
 النبي فجعل باممھا الليلة األنبياء على عرضت فقال إليه غدونا ثم ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند الحديث أكثرنا
 بنى من كبكبة معه موسى على مر حتى أحد معه ليس والنبي النفر ومعه والنبي العصابة ومعه والنبي ثةالثال ومعه يمر

 يمينك عن أنظر لي فقيل أمتي فأين قلت قال إسرائيل بنو معه موسى أخوك ھذا لي فقيل ھؤالء من فقلت فأعجبوني إسرائيل
 لي فقيل الرجال بوجوه سد قد األفق فإذا فنظرت يسارك عن انظر لي قيل ثم الرجال بوجوه سد قد الظراب فإذا فنظرت
 صلى النبي فقال حساب بغير الجنة يدخلون ألفا سبعين ھؤالء مع ان لي فقيل قال رب يا رضيت رب يا رضيت فقلت أرضيت

 فإن الظراب أھل من فكونوا قصرتم فإن فافعلوا األلف السبعين من تكونوا ان استطعتم ان وأمي أبي لكم فدا سلم و عليه هللا
 يجعلني أن هللا رسول يا لي هللا ادع فقال محصن بن عكاشة فقام يتھاوشون ناسا ثم رأيت قد فإني األفق أھل من فكونوا قصرتم

 من فقلنا تحدثنا ثم قال عكاشة بھا سبقك قد فقال منھم يجعلني أن هللا رسول يا هللا ادع فقال آخر رجل فقام له فدعا السبعين من
 فقال سلم و عليه هللا صلى النبي ذلك فبلغ ماتوا حتى شيئا با يشركوا لم اإلسالم في ولدوا قوم األلف السبعون ؤالءھ ترون
  صحيح  يتوكلون ربھم وعلى يتطيرون وال يسترقون وال يكتوون ال الذين ھم

 مع كنا  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3807
 بين وفرج يده فيه سلم و عليه هللا صلى النبي فوضع ماء من بتور فأتى ماء يجدوا فلم سفر في سلم و عليه هللا صلى النبي

 قال هللا من والبركة الوضوء على حي قال ثم سلم و عليه هللا صلى النبي أصابع بين من يتفجر الماء فرأيت قال أصابعه
 صحيح إسناده  وخمسمائة ألفا كنا قال يومئذ الناس كان كم هللا عبد بن لجابر قلت قال الجعد أبي بن سالم فأخبرني ألعمشا

  الشيخين شرط على

 رجل قال قال مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن منصور عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3808
 جيرانك سمعت إذا  سلم و عليه هللا صلى النبي فقال أسأت وإذا أحسنت إذا أعلم أن لي كيف سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أسأت فقد أسأت قد يقولون سمعتھم وإذا أحسنت فقد أحسنت قد يقولون

 النبي عن أبيه عن مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن سماك عن شريك أنبأنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3809
 بأنفسھم أحلوا اال والزنا الربا قوم في ظھر ما وقال قال وكاتبه وشاھديه وموكله الربا آكل هللا لعن  قال سلم و عليه هللا صلى
  شريك لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  جل و عز هللا عقاب

 بن عن حريث بن عمرو مولى زيد أبي عن فزارة أبي عن إسرائيل عن زكريا بن يحيى ناث أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3810
 قال نبيذ قلت اإلداوة في ھذا ما فقال ال فقلت ماء أمعك فقال الجن لقي ليلة سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنت  قال مسعود
  ضعيف إسناده  بنا صلى ثم منھا فتوضأ طھور وماء طيبة تمرة أرنيھا
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 رسول سمعت هللا عبد قال قال وائل أبي عن عاصم عن بكر أبو أنا عامر بن أسود حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3811
 ندا  يجعل ال مات من منه أسمعھا لم أقولھا وأخرى وقال النار في هللا جعله ندا  جعل من  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا

  حسن إسناد وھذا صحيح  المقتل اجتنب ما بينھن لما كفارات صلواتال ھذه وان الجنة هللا أدخله

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن بكر أبو أنبأنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3812
 ما تدري ال فيقال أصحابي بر يا فأقول عليھم فأغلب رجاال سأنازع وإني الحوض على فرطكم إني  سلم و عليه هللا صلى
  حسن إسناد وھذا صحيح  بعدك أحدثوا

 أن  مسعود بن عن علقمة عن إبراھيم عن حماد عن السالم عبد عن سعيد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3813
  الفريضة يعنى عليھما يزيد ال يقول يدعھما ال ركعتين ويصلي ويفطر السفر في يصوم كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ضعيف وھو.  التعجيل في الحافظ بذلك وجزم.  الجنوب أبي ابن إنه يقال:  عدي ابن قال ھذا السالم عبد جدا ضعيف إسناده
 ما الثقات عن يروي:  حبان ابن وقال متروك شيخ حاتم أبو وقال ضعيف زرعة أبو وقال الحديث منكر:  المديني ابن قال جدا
  األثبات حديث يشبه ال

 !  الصحيح رجال أحمد ورجال بنحوه والبزار يعلى وأبو أحمد رواه:  وقال الھيثمي وأورده

 هللا رسول أن مسعود بن عن زر عن يحدث عاصما سمعت قال أبي ثنا جرير بن وھب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3814
  حسن إسناد وھذا صحيح  النار نم مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب من  قال سلم و عليه هللا صلى

 عبد بن الرحمن عبد عن يحدث عمير بن الملك عبد سمعت قال أبي ثنا جرير بن وھب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3815
 حسن إسناد وھذا صحيح  بعض رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا ال  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن أبيه عن هللا
 اليسير إال منه يسمع لم إنه يقول من عند وضعيف مطلقا أبيه من مسعود بن عبدهللا بن عبدالرحمن سماع صححي من عند
  الشيخين رجال ثقات رجاله وبقية

 هللا صلى النبي ان هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن زھير ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3816
 الجمعة عن يتخلفون رجال على أحرق ثم بالناس يصلي رجال آمر أن ھممت لقد  الجمعة عن يتخلفون لقوم لقا سلم و عليه
 أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  األحوص أبي من سمعه أنه إسحاق ثنا زھير قال بيوتھم

  مسلم رجال فمن األحوص

 موسى وأبي هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش عن سفيان عن األشجعي ثنا النضر أبو ناث أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3817
 فيھن ويكثر الجھل فيھن وينزل العلم فيھن يرفع أياما الساعة يدي بين ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قاال األشعري
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القتل والھرج قال الھرج

 بن هللا عبد عن عياض أبي عن ربه عبد عن قتادة عن عمران ثنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد ثناحد -  3818
 رسول وان يھلكنه حتى الرجل على يجتمعن فإنھن الذنوب ومحقرات إياكم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مسعود

 بالعود فيجيء ينطلق الرجل فجعل القوم صنيع فحضر فالة أرض لوانز قوم كمثل مثال لھن ضرب سلم و عليه هللا صلى هللا
  لغيره حسن  فيھا قذفوا ما وأنضجوا نارا فأججوا سوادا جمعوا حتى بالعود يجيء والرجل

 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مسعود بن عن زر عن عاصم عن حماد ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3819
 سبعين ھؤالء مع ان لي فقيل والجبل السھل ملؤا قد كثرتھم فأعجبني أمتي فأريت قال أمته عليه فراثت بالموسم األمم رىأ سلم
 هللا رسول يا عكاشة فقال يتوكلون ربھم وعلى يتطيرون وال يسترقون وال يكتوون ال الذين ھم حساب بغير الجنة يدخلون ألفا
 صحيح  عكاشة بھا سبقك قال معھم يجعلني أن هللا ادع هللا رسول يا فقال آخر يعنى قام مث له فدعا منھم يجعلني أن هللا ادع
  حسن إسناد وھذا
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 و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مسعود بن عن زر عن عاصم عن حماد ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3820
  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح  الوضوء آثار من بلق محجلون غر انھم فقال أمتك من يرك لم من تعرف كيف له قيل سلم

 بن عن األحوص أبي عن الھمداني إسحاق أبو ثنا مسلم بن العزيز عبد ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3821
 يبسط ثم السماء أبواب يفتح ثم لدنياا السماء إلى يھبط الباقي الليل ثلث كان إذا  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مسعود

 األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  الفجر يسطع حتى كذلك يزال وال سؤله يعطى سائل من ھل فيقول يده
  مسلم رجال فمن

  ومتنا سندا 3673 مكرر

  جابر بنت سلمى جدته عن حازم أبي بن مكري عن البجلي هللا عبد بن أبان ثنا أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3822
 ألقاه حتى أتزوج ان فأبيت الرجال خطبني وقد زوجي استشھد قد امرأة انى فقالت مسعود بن هللا عبد فأتت استشھد زوجھا أن

 سمعت انى قال قاعدناك مذ ھذا نقلت رأيناك ما رجل له فقال نعم قال أزواجه من أكون ان وھو أنا اجتمعت ان لي فترجو
  ضعيف إسناده  أحمس من امرأة الجنة في لحوقا بي أمتي أسرع ان يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عن الھذيل أبي بن هللا عبد عن الرماح بن عوسجة عن عاصم ثنا المورع أبو محاضر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3823
  حسن إسناده  خلقي فأحسن خلقي أحسنت اللھم يقول كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  مسعود بن

 وقد جھل أبا أتيت  قال أبيه عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن شريك ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3824
 فلم لقا نعم قال بسيفه يذب وكان الحديث في لشريك قيل شيئا فيه يعمل فال بسيفي أضربه فجعلت قال رجله وقطعت جرح
 قد شريك قال وربما جھل أبو قتل قد فقلت سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت ثم قال قتلته حتى به فضربته سيفه أخذت حتى أزل
 الشمس غيرت وقد فاتاه فذھب قال إليه أنظر حتى فاذھب قال نعم قلت مرتين آ قال نعم قلت رأيته أنت قال جھل أبا قتلت
 إسناده  األمة ھذه فرعون ھذا كان وقال لعنة القليب أھل واتبع قال القليب في ألقوا حتى فسحبوا هوبأصحاب به فأمر شيئا منه

  النقطاعه ضعيف

 و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن زھير ثنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3825
  مختصرا سابقه مكرر وھو ضعيف إسناده  أمتي فرعون ھذا  قال انه سلم

 بنى من شيخ حدثني قال أبيه عن يزيد بن هللا عبد بن زكريا ثنا طلق بن غنام بن طلق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3826
 نىيث قال أو النخع من الحي لھذا يدعو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول شھدت  قال هللا عبد عن زر قال واما شقيق قال أما أسد

  حسن إسناده  منھم رجل انى تمنيت حتى عليھم

 عبد بن هللا عبيد عن عمرو أبي بن يعني عمرو عن محمد بن العزيز عبد أنبأنا سلمة أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3827
 وھذا صحيح  ماء من قطرة يمس فما الصالة إلى يقوم ثم اللحم يأكل سلم و عليه هللا صلى النبي رأيت  قال مسعود بن عن هللا

  النقطاعه ضعيف إسناد

 هللا عبد عن الرحمن عبد أبي عن السائب بن عطاء عن رزيق بن عمار ثنا الجواب أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3828
 الشعر ثهونف الموته وھمزه قال ونفخه ونفثه ھمزه من الشيطان من يتعوذ كان انه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن

 االختالط قبل عطاء من سمع ھل أحد يذكر لم رزيق بن عمار.  للتحسين محتمل إسناد وھذا لغيره صحيح  الكبرياء ونفخه
  كسفيان قديما منه سمع فلعله الثوري سفيان قبل توفي وھو أوبعده
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 حبس  قال مسعود بن هللا عبد عن رةم عن زبيد عن طلحة بن محمد ثنا الوليد بن خلف ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3829
 صالة عن شغلونا فقال الشمس احمرت أو اصفرت حتى العصر صالة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول المشركون
  قوي إسناده  نارا وقبورھم أجوافھم هللا حشا أو أجوافھم هللا مأل الوسطى

 عطاء عن فضيل بن محمد ثنا قال هللا عبد من أنا وسمعته شيبة أبي بن محمد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3830
 من الشيطان من بك أعوذ اني اللھم يقول كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  هللا عبد عن الرحمن عبد أبي عن السائب بن

  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  الكبر ونفخه الشعر ونفثه الموته فھمزه ونفخه ونفثه ھمزه

 رسول قال قال هللا عبد عن زر عن عاصم عن عياش بن بكر أبو ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3831
 الناس قول خير من يقولون األسنان حدثاء قال أو أحداث األحالم سفھاء الزمان آخر في قوم يخرج  سلم و عليه هللا صلى هللا

 قتلھم في فإن فليقتلھم أدركھم فمن الرمية من السھم يمرق كما اإلسالم من يمرقون تراقيھم يعدو ال بألسنتھم القرآن يقرؤون
  حسن إسناد وھذا صحيح  قتلھم لمن هللا عند عظيما أجرا

 من أول  قال هللا عبد عن زر عن النجود أبي بن عاصم عن زائدة ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3832
 صلى هللا رسول فأما والمقداد وبالل وصھيب سمية وأمه وعمار بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سبعة إسالمه أظھر
 راع أد فألبسوھم المشركون فأخذھم سائرھم وأما بقومه هللا فمنعه بكر أبو وأما طالب أبي بعمه هللا فمنعه سلم و عليه هللا

 على وھان هللا في نفسه عليه ھانت فإنه بالل اال أرادوا ما على واتاھم وقد اال إنسان منھم فما الشمس في وصھروھم الحديد
  حسن إسناده  أحد أحد يقول وھو مكة شعاب به يطوفون وأخذوا الولدان فأعطوه قومه

 الرحمن عبد عن ويدس بن إبراھيم عن هللا عبيد بن الحسن ثنا زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3833
  أنھاك حتى سوادي تستمع وان الحجاب ترفع ان على أذنك  قال سلم و عليه هللا صلى هللا نبي ان حدثھم هللا عبد ان يزيد بن

  مسلم رجال من فھما سويد بن وإبراھيم عبيدهللا بن الحسن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده

 عن سويد بن إبراھيم عن يذكرون سمعتھم سليمان قال قال زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3834
 من إلبھام ضعيف إسناد وھذا صحيح  الستر تكشف ان على إذنك  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن علقمة
  مسلم رجال فمن سويد بن إبراھيم غير الشيخين رجال قاتث رجاله وبقية األعمش مھران ابن وھو سليمان منه سمع

 نزل  قال هللا عبد بن الرحمن عبد عن سعد بن الحسن عن المسعودي ثنا قطن أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3835
 رأس ىعل ترف الحمرة فجاءت حمر بيض منھا فاخرج غيضه إلى إنسان فانطلق منزال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 قال بيضا لھا أصبت أنا القوم من رجل فقال ھذه فجع أيكم وبخل فقال أصحابه ورءوس سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  تابعي - مسعود ابن وھو - هللا عبد بن الرحمن عبد.  إلرساله ضعيف إسناده  اردده سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 نزل  قال هللا عبد بن الرحمن عبد عن سعد بن والحسن القاسم عن المسعودي أنا زيدي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3836
  إلرساله ضعيف إسناده  لھا رحمة رده وقال مثله فذكر منزال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 معير عن وائل أبي عن عاصم ثنا عياش بن بكر أبو أنبأنا الھاشمي داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3837
 هللا عبد فأتيت هللا رسول مسيلمة ان يقولون وھم حنيفة بني بمسجد فمررت السحر في لي فرسا أسقي خرجت  قال السعدي
 أمر في قوما أخذت فقالوا النواحة بن هللا عبد عنق وضرب سبيلھم فخلى فتابوا فاستتابھم بھم فجاؤوا الشرطة فبعث فأخبرته
 فقال حجر بن آثال وبن ھذا عليه وقدم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت اني قال بعضھم ركتوت بعضھم فقتلت واحد

 وفدا قاتال كنت ولو ورسله با آمنت سلم و عليه هللا صلى النبي فقال هللا رسول مسيلمة ان نشھد فقاال هللا رسول أني أتشھدان
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  قتلته فلذلك قال لقتلتكما
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 قال قال مسعود بن هللا عبد عن شقيق عن األعمش عن إسرائيل ثنا سابق بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3838
  جيد إسناده  المسلمين تضربوا وال الھدية تردوا وال الداعي أجيبوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 مسعود بن هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن إسرائيل ثنا سابق بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3839
 وال بالطعان مرة سابق بن وقال البذيء الفاحش وال بلعان وال بطعان المؤمن ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال

  منكر اإلسناد ھذا ولكن صحيح حديث  باللعان

 سمعت يقول الحرث بن عمرو سمع انه أبي حدثني دينار بن عيسى ثنا سابق نب محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3840
 لغيره حسن  ثالثين معه صمت ما أكثر وعشرين تسعة سلم و عليه هللا صلى النبي مع صمت ما  يقول مسعود بن هللا عبد
  عيسى والد دينار لجھالة ضعيف إسناد وھذا

 وأبي هللا عبد مع جالسا كنت قال شقيق عن األعمش عن زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3841
 الجھل فيھن وينزل العلم فيھا يرفع أيام الساعة يدي بين  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فقاال يتحدثان وھما موسى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القتل والھرج الھرج فيھن ويظھر

 هللا صلى النبي قبض لما قال هللا عبد عن زر عن عاصم ثنا زائدة ثنا عمرو بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3842
 عليه هللا صلى هللا رسول ان تعلمون ألستم األنصار معشر يا فقال عمر فأتاھم أمير ومنكم أمير منا األنصار  قالت سلم و عليه
  بكر أبا نتقدم ان با نعوذ األنصار قالت بكر أبا يتقدم ان نفسه تطيب فأيكم قال بلى قالوا الناس يؤم ان بكر أبا أمر سلم و

  حسن إسناده

 صلى بالنبي لحق قال هللا عبد عن زر عن النجود أبي بن عاصم عن زائدة ثنا معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3843
 النبي فقال دينارين ترك فقالوا شيئا ترك ھل انظروا  فقال سلم و يهعل هللا صلى النبي فأوذن فمات أسود عبد سلم و عليه هللا

  حسن إسناده  كيتان سلم و عليه هللا صلى

 هللا رسول سمعت قال هللا عبد عن شقيق عن النجود أبي بن عاصم عن زائدة ثنا معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3844
  حسن إسناده  مساجد القبور يتخذ ومن أحياء وھم الساعة تدركه من ناسال شرار من ان  يقول سلم و عليه هللا صلى

 من ھمدان من رجل ثنا قال عابس بن الرحمن عبد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3845
 اليوم أصبح قد يكون ان ألرجو اني وهللا فقال أصحابه جمع المدينة يأتي ان هللا عبد أراد لما قال لنا سماه وما هللا عبد أصحاب

 كان ان وهللا حروف على أنزل القرآن ھذا إن  بالقرآن والعلم والفقه الدين من المسلمين أجناد في أصبح ما أفضل من فيكم
 محسن كالكما قال اآلخر قال وإذا أحسنت قال أقرأني ھذا القارئ قال فإذا قط شيء في اختصما ما أشد ليختصمان الرجالن

 بقول ذاك واعتبروا النار إلى يھدي والفجور الفجور إلى يھدي والكذب الجنة إلى يھدي والبر البر إلى يھدي الصدق ان قرأنافأ
 قرأه فمن الرد لكثرة يتفه وال يستشن وال يختلف ال القرآن ھذا ان وبررت صدقت صدقه إذا وبقوله وفجر كذب لصاحبه أحدكم
 يدعه فال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علم التي الحروف تلك من شيء على رأهق ومن عنه رغبة يدعه فال حرف على
 بما أعلم رجال أعلم لو وهللا ھال وحي اعجل لصاحبه أحدكم كقول ھو فإنما كله به يجحد منه بآية يجحد من فإنه عنه رغبة
 فصلوا الصالة يميتون قوم سيكون انه ميعل إلى علمه ازداد حتى لطلبته مني سلم و عليه هللا صلى محمد على هللا أنزل

 وأني رمضان كل في بالقرآن يعارض كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وان تطوعا معھم صالتكم واجعلوا لوقتھا الصالة
  سورة سبعين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول في من قرأت وقد محسن اني فأنبأني مرتين فيه قبض الذي العام في عرضت

  الشيخين رجال ثقات رجاله وبقية ھمدان من الرجل لجھالة ضعيف ادهإسن

 في من قرأت  قال هللا عبد عن مالك بن خمير عن إسحاق أبي عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3846
  صحيح  الكتاب في ذؤابة له ثابت بن زيد وان سورة سبعين هللا رسول
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 قال قال هللا عبد عن زر عن عاصم ثنا حماد ثنا عفان وثنا عاصم عن شيبان ثنا ھاشم ثنا أبي ثنيحد هللا عبد حدثنا - 3847
  حسن إسناد وھذا صحيح  النار من أحدھم قال جھنم من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 قال قال مسعود بن عن ھالل بن األسود عن العامري عياش عن شريك ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3848
  حسن  للمعرفة اال عليه يسلم ال الرجل على الرجل يسلم ان الساعة أشراط من ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 بن واألسود األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا قاال المعنى وحسين ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3849
 خده بياض يبدو حتى هللا ورحمة عليكم السالم يمينه عن يسلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت  قال هللا عبد عن يزيد

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذلك بمثل يساره وعن األيمن

 قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن معاص عن شيبان ثنا قاال موسى بن وحسن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3850
 ال انك لي ليقالن ثم عليھم وألغلبن أصحابي من رجاال وألنازعن الحوض على فرطكم أنا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  حسن إسناد وھذا صحيح  بعدك أحدثوا ما تدري

 مسيلمة رسول ان  هللا عبد عن صلة عن حاقإس أبي عن شريك أنبأنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3851
 أقتل ال أني لوال سلم و عليه هللا صلى النبي له فقال شيئا له فقال هللا رسول اني أتشھد له فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى

  شريك لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  لقتلتك الرسل من أحدا قتلت أولو الرسل

 صلى النبي أتى  قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا أحمد أبو ثنا أبي نيحدث هللا عبد حدثنا -  3852
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ارضفوه أو اكووه فقال الكي له نعت قد برجل سلم و عليه هللا

 و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن األسود عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3853
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مدكر من فھل{  يقرأ كان انه  سلم

 عن سماك عن الثوري سفيان عن موسى بن الفضل ثنا مرو أھل من يحيى بن الحسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3854
 من أصبت إني هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء قال هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن إبراھيم
}   السيئات يذھبن الحسنات إن الليل من وزلفا النھار طرفي الصالة أقم{  هللا فأنزل قال أجامعھا لم أني أال شيء كل امرأة
  ضعيف إسناد وھذا صحيح

 صلى النبي ان هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن انسفي عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3855
  حسن إسناد وھذا صحيح  لقتلتك رسول انك لوال  لرجل قال سلم و عليه هللا

 هللا رسول أتيت  قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا خالد بن أمية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3856
 أمية يعني مرة وقال دينه وأعز عبده نصر الذي  الحمد فقال جھل أبا قتل قد هللا ان هللا رسول يا تفقل سلم و عليه هللا صلى
  النقطاعه ضعيف إسناده  دينه وأعز عبده صدق

 عقرب أبي عن الصلت أبي عن اليعفور أبي عن شيبان يعني معاوية أبو ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3857
 رسوله وبلغ هللا صدق يقول وھو صوته فسمعنا جالسا بيته فوق فوجدته رمضان في غداة ذات مسعود بن إلى دوتغ  قال
 السبع من النصف في القدر ليلة أن قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان فقال رسوله وبلغ هللا صدق تقول سمعناك فقلنا

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال كما فوجدتھا إليھا فنظرت شعاع لھا ليس صافية إذ غداة الشمس تطلع رمضان من األواخر
  الصلت أبي لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  سلم

 غدوت قال األسدي عقرب أبي عن الصلت أبي عن يعفور أبو ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3858
  ضعيف إسناده  معناه فذكر  مسعود بن هللا عبد على



 
 

437 
 

 جلوسا هللا عبد مع كنا  قال مسروق عن الشعبي عن مجالد ثنا عقيل أبو ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3859
  إسرائيل بني نقباء كعدة نعم قال خليفة بعده من يكون كم نبيكم حدثكم ھل مسعود بن يا فقال رجل فأتاه يقرئنا المسجد في

  ضعيف إسناده

 هللا رسول كان  قال هللا عبد عن زر عن عاصم عن شيبان ثنا قاال وحسن النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3860
  حسن إسناده  الجمعة يوم يفطر كان وقلما ھالل كل غرة من أيام ثالثة يصوم سلم و عليه هللا صلى

 أبي عن قتادة عن عروبة أبي بن عن الوھاب وعبد قتادة ثنا سعيد ثنا بشر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3861
 هللا ينادي مناديا سمعنا أسفاره بعض في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع نحن بينما  قال مسعود بن هللا عبد عن األحوص

 سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فقال هللا اال إله ال ان أشھد فقال الفطرة على سلم و عليه هللا صلى هللا نبي فقال أكبر هللا أكبر
  مسلم شرط على صحيح إسناده  بھا فنادى الصالة أدركته ماشية صاحب ھو فإذا فابتدرناه قال النار من خرج

 يقول سلمة بن شقيق سمعت قال بھدلة بن عاصم حدثني حسين حدثني حباب بن زيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3862
 سألت قال جناح ستمائة وله المنتھى السدرة على جبريل رأيت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ليقو مسعود بن سمعت
  حسن إسناده  والمغرب المشرق بين ما الجناح أن أصحابه بعض فأخبرني قال يخبرني أن فأبى األجنحة عن عاصما

 يقول مسعود بن سمعت قال شقيق حدثني حصين نيحدث حسين حدثني الحباب بن زيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3863
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الدر به معلق خضر في جبريل أتاني  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  خضر ثياب في أي أخضر جمع"  خضر في"  معنى عن السندي قال*  مسلم رجال فمن الحباب بن زيد غير الشيخين

 محمد قال الكھتلة أبي بن إسحاق عن قيس بن الوليد عن طلحة بن محمد ثنا النضر أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد دثناح - 3864
 فأراه صورته في نفسه يريه أن سأله فإنه مرة أما مرتين إال صورته في جبريل ير لم محمدا ان  قال انه مسعود بن عن أظنه

 أو قوسين قاب فكان فتدلى دنا ثم األعلى باألفق وھو{  وقوله به صعد حين همع صعد فإنه األخرى وأما األفق فسد صورته
 سدرة عند أخرى نزلة رآه ولقد{  فقوله وسجد صورته في عاد ربه جبريل أحس فلما قال}  أوحى ما عبده إلى فأوحى أدنى

 خلق قال}  الكبرى ربه آيات من رأى لقد طغى وما البصر زاغ ما يغشى ما السدرة يغشى إذ المأوى جنة عندھا المنتھى
  ضعيف إسناده  السالم عليه جبريل

 هللا رسول سمعت هللا عبد قال قال وائل أبي عن عاصم عن بكر أبو ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3865
 ندا  يجعل ال مات ومن منه ھاأسمع لم أقولھا وأخرى قال النار في هللا جعله ندا  جعل من  يقول سلم و عليه هللا صلى
 سندا 3811 مكرر حسن إسناد وھذا صحيح  المقتل اجتنب ما بينھن لما كفارات الصلوات ھذه وان الجنة جل و عز هللا أدخله
  ومتنا

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن بكر أبو أنبأنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3866
 تدري ال انك فيقول أصحابي رب يا فأقول عليھم فاغلب رجاال سأنازع وأني الحوض على فرطكم وأني  سلم و عليه هللا صلى
  ومتنا سندا 3812 مكرر حسن وإسناده صحيح  بعدك أحدثوا ما

 رسول أن  هللا عبد عن لقمةع عن إبراھيم عن حماد عن السالم عبد عن سعيد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3867
 إسناده  الفريضة يعني عليھما يزيد ال يقول يدعھما ال الركعتين ويصلي ويفطر السفر في يصوم كان سلم و عليه هللا صلى هللا

  ومتنا سندا 3813 مكرر جدا ضعيف

 و عليه هللا صلى هللا رسول ان هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم ثنا أبان ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3868
  حسن إسناده  الممثلين من وممثل ضاللة وإمام نبيا قتل أو نبي قتله رجل القيامة يوم عذابا الناس أشد  قال سلم
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 أبي يسار عن المطمورة مسجد في ينزل كان سلمان بن بشير ثنا الزبيري أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3869
 فاقته تسد لم بالناس فأنزلھا فاقة أصابته من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شھاب بن طارق عن الحكم
  حمزة أبو ھو سيار فيه خطأ على حسن إسناده  عاجل غني أو عاجل أجل أما بالغنى له هللا أوشك جل و عز با أنزلھا ومن

 عبد عند كنا قال شھاب بن طارق عن سيار عن سلمان بن بشير ثنا الزبيري أحمد بوأ ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3870
 وركع فكبر المسجد مقدم في ركوعا الناس رأينا المسجد دخلنا فلما معه وقمنا فقام الصالة أقيمت قد فقال رجل فجاء جلوسا هللا

 فلما ورسوله هللا صدق فقال الرحمن عبد أبا يا السالم عليك فقال يسرع رجل فمر صنع الذي مثل وصنعنا مشينا ثم وركعنا
 فقال يسأله أيكم رسله وبلغت هللا صدق الرجل على رده سمعتم أما لبعض بعضنا فقال جلسنا أھله إلى دخل ورجعنا صلينا
 حتى جارةالت وفشو الخاصة تسليم الساعة يدي بين ان  سلم و عليه هللا صلى النبي عن فذكر خرج حين فسأله أسأله أنا طارق
 الھيثمي وقال حسن إسناده  القلم وظھور الحق شھادة وكتمان الزور وشھادة األرحام وقطع التجارة على زوجھا المرأة تعين
  الكوفي حمزة أبو ھو وإنما الحكم أبو ھو سيارا ظن وھم وھو الصحيح رجال والبزار أحمد رجال

 قال الخزاعي ضرار أبي بن الحرث بن عمر عن أبيه عن دينار بن يسىع ثنا أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3871
  ثالثين معه صمت مما أكثر وعشرين تسعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع صمت ما  يقول مسعود بن هللا عبد سمعت
  ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن

 األسود بن الرحمن عبد عن إسحاق بن محمد عن حبيب يأب بن يزيد عن ليث ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3872
 إلى يساره على الصالة من ينصرف ما عامة كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  حدثه مسعود بن ان أبيه عن حدثه

  حسن إسناد وھذا صحيح  الحجرات

 هللا عبد عن األحوص أبي عن مرة بن هللا دعب عن األعمش عن سفيان ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3873
 جعله هللا بأن وذلك يقتل لم انه واحدة أحلف أن من الي أحب قتال قتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  تسعا أحلف ألن قال
 شرط على حصحي إسناده  بكر وأبا سموه اليھود ان يرون كانوا فقال إلبراھيم ذلك فذكرت األعمش قال شھيدا واتخذه نبيا
  مسلم

 هللا عبد كان  قال الرحمن عبد عن إبراھيم عن األعمش عن سفيان أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3874
  البقرة سورة عليه أنزلت الذي رماھا غيره إله ال والذي ھنا ھا من فقال ترميھا ھنا ھا أمن فقلت المسيل من الجمرة يرمي
  الشيخين شرط ىعل صحيح إسناده

 بن هللا عبد عن ربيعة بن وھب عن عمارة عن األعمش عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3875
 بينھم فتحدثوا قلوبھم فقه قليل بطونھم شحم كثير قرشيان وختناه ثقفي نفر ثالثة جاء إذ الكعبة بأستار لمستتر إني  قال مسعود
 ان اآلخر قال خفضنا إذا يسمع وال رفعنا إذا يسمع أراه اآلخر قال قلنا ما يسمع جل و عز هللا أن ترى حدھمأ فقال قال بحديث
 كنتم وما{  جل و عز هللا فأنزل قال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكرت قال كله ليسمعه انه منه شيئا يسمع كان

  صحيح  الخاسرين{  حتى}  سمعكم عليكم يشھد أن تستترون

 عمير أبا يكني منھم رجل عن الحضرمي جرول بن العيزار عن ذر بن عمر ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3876
 قال فاستسقى وسلم أھله على فاستأذن قال يجده فلم أھله في زاره مسعود بن هللا عبد وان مسعود بن هللا لعبد صديقا كان أنه

 مثلك ليس الرحمن عبد أبا يا فقال عمير أبو فجاء هللا عبد فخرج فلعنتھا فأبطأت الجيران من بشراب تجيئه الجارية فبعثت
 عندھم يكن لم أما فأبطأت الخادم فأرسلت فعلت قد قال الشراب من وأصبت وجلست أخيك أھل علي سلمت ھال عليه يغار
 إليه وجھت من إلى اللعنة ان  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وسمعت فلعنتھا الخادم فأبطأت عندھم فيما رغبوا واما
 لھا فيقال مسلكا فيه أجد ولم سبيال عليه أجد فلم فالن إلى وجھت رب يا قالت وإال مسلكا فيه وجدت أو سبيال عليه أصابت فإن

 عمير أبو.  للتحسين محتمل إسناده  سببھا فاكون اللعنة فترجع معذورة الخادم تكون أن فخشيت جئت حيث من ارجعي
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 مسعود ابن وأن مسعود البن صديقا كونه الجھالة حيز من يخرجه أن يمكن مجھول التعجيل في الحافظ قال وإن الحضرمي
  الحديث في ذكر كما يزوره كان

 رسول ان  قال مسعود بن عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3877
 علمنا حتى صالتنا في نقول ما ندري ال كنا وأنا وفواتحه الخير جوامع أو وجوامعه الخير فواتح علم سلم و عليه هللا صلى هللا
 الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات قولوا فقال
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال أن أشھد

 هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عن إسحاق أبي عن معمر أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3878
 رجال ثقات رجاله ممسل شرط على صحيح إسناده  خليال قحافة أبي بن التخذت خليال أحدا متخذا كنت لو  سلم و عليه

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين

 كان  قال هللا عبد عن األحوص أبو ثنا إسحاق أبي عن الحسن ثنا الرحمن عبد بن حميد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3879
 صحيح حديث  هللا حمةور عليكم السالم خده بياض يرى حتى يساره وعن يمينه عن يسلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  مسلم رجال فمن األحوص وأبي الحسن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على إسناده

 قال قال األحوص أبي عن مرة بن هللا عبد عن األعمش عن سفيان أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3880
 خليال قحافة أبي بن التخذت خليال متخذا كنت ولو خله من خليل كل إلى أبرأ اني  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال هللا عبد
  مسلم شرط على صحيح إسناده  جل و عز هللا خليل صاحبكم وان

 األعور هللا عبد بن الحارث عن مرة بن هللا عبد عن األعمش عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3881
 أعرابيا والمرتد الصدقة وآلوي للحسن والمستوشمة والواشمة به علموا إذا وشاھداه وكاتبه وموكله الربا آكل  هللا عبد قال قال
 عبد قال قال علقمة حدثني فقال إلبراھيم فذكرت قال القيامة يوم سلم و عليه هللا صلى محمد لسان على ملعونون ھجرته بعد
 على صحيح إسناده"  سواء وموكله الربا آكل"  حديث حسن حديث القيامة يوم. .  باالر آكل"   سواء وموكله الربا آكل هللا

  الشيخين شرط

 هللا رسول مع كنا  قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن خصيف عن سفيان ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3882
 بالصف فصلى جميعا وكبروا وكبر قال كلھم صالة في وھم قال العدو موازي وصف خلفه صف فصف سلم و عليه هللا صلى
 الركعة بھم صلى الذين ھؤالء قام ثم ركعة بھم فصلى ھؤالء وجاء ھؤالء ذھب ثم قال العدو موازي وصف ركعة يليه الذي
  النقطاعه ضعيف إسناده  ركعة فقضوا أولئك وجاء ھؤالء مصاف إلى ھؤالء ذھب ثم مكانھم فقضوا الثانية

 ان  هللا عبد عن األسود عن األسود بن الرحمن عبد عن جابر عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد ثناحد -  3883
 ھاتان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ثم السھو سجدتي سجد ثم خمسا العصر أو الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى النبي

  ضعيف سنادهإ  نقص أو زاد انه منكم ظن لمن السجدتان

 النبي على نسلم كنا  هللا عبد قال قال إبراھيم عن األعمش عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3884
 صحيح  شغال الصالة في ان وقال علينا يرد فلم عليه فسلمنا النجاشي عند من رجعنا حتى الصالة في سلم و عليه هللا صلى
 سمعت الذى فھو هللا عبد عن رجل عن حدثتكم إذا:  قال النخعي إبراھيم إلى بإسناده المزي روى نقطاعاال ظاھره إسناد وھذا
 :  قلت إذا و

  هللا عبد عن واحد غير عن فھو:  هللا عبد قال

 دمسعو بن هللا عبد عن الرضراض أبي عن الجھم أبي عن مطرف ثنا فضيل بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3885
 فوجدت علي يرد فلم عليه سلمت يوم ذات كان فلما علي فيرد الصالة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على أسلم كنت  قال
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 في يحدث جل و عز هللا ان فقال قال علي رددت الصالة في عليك سلمت كنت إذا اني هللا رسول يا قلت فرغ فلما نفسي في
  المتابعات في حسن إسناد وھذا صحيح  يشاء ما أمره

 للنبي رجل قال قال مسعود بن عن وائل أبي عن منصور عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3886
 أساء ومن الجاھلية في عمل بما يؤاخذ لم اإلسالم في أحسن من  قال الجاھلية في عمل بما أحدنا أيؤاخذ سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  واآلخر ولباأل أخذ اإلسالم في

 ما قال هللا عبد عن مسروق عن الضحى أبي عن جابر عن الثوري ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3887
 دهخ بياض يرى حتى هللا ورحمة عليكم السالم يمينه عن يسلم كان انه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن نسيت فيما نسيت
  جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  أيضا خده بياض يرى حتى هللا ورحمة عليكم السالم يساره وعن

 النبي عن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق عن والثوري معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3888
 األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الضحى أبي حديث مثل  سلم و عليه هللا صلى
  مسلم رجال فمن

 بن عن الرحمن عبد بن القاسم عن خثيم بن عثمان بن هللا عبد عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3889
 عن الصالة ويؤخرون السنة يضيعون ءأمرا عليكم كان إذا هللا عبد يا بك كيف  قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان مسعود
 إسناده  جل و عز هللا معصية في لمخلوق طاعة ال تفعل كيف عبد أم بن تسألني قال هللا رسول يا تأمرني كيف قال ميقاتھا
  جده من يسمع لم مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد ابن القاسم.  النقطاعه ضعيف

 عمرو أبا سمعت قال حريث بن العيزار بن الوليد أخبرني شعبة ثنا مسلم بن فانع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3890
 العمل أي  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت قال يسمه ولم هللا عبد دار إلى وأشار الدار ھذه صاحب ثنا قال الشيباني
 فحدثني قال هللا سبيل في الجھاد ثم قال أي ثم قلت قال الوالدين بر ثم قال أي ثم قلت قال وقتھا على الصالة قال هللا إلى أحب
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  لزادني استزدته ولو بھن

 هللا صلى النبي كان  قال أبيه عن عبيدة أبا سمعت قال إسحاق أبي عن شعبة ثنا عفان حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3891
 وبحمدك اللھم سبحانك قال والفتح هللا نصر جاء إذا نزلت فلما لي اغفر اللھم حمدكوب اللھم سبحانك يقول ان يكثر سلم و عليه
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  التواب أنت انك لي اغفر اللھم

 بن سمع انه األسدي ربعي بن خالد عن عمير بن الملك عبد ثنا عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3892
 ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  جل و عز هللا خليل صاحبكم ان  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول عودمس

  ومتنا سندا مكرر

  قال يزيد بن الرحمن عبد عن يحدث إسحاق أبا سمعت قال حازم بن جرير ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3893
 أفاض المؤمنين أمير أن لو مسعود بن قال الشمس غابت فلما قال بعرفة وقفنا فلما قال عثمان فةخال في مسعود بن مع حججنا
 على مسعود بن يزد ولم الناس فأوضع قال عثمان إفاضة أو أسرع كانت مسعود بن كلمة أدري فال قال أصاب قد كان اآلن
 طلع إذا حتى رقد ثم اآلخرة العشاء فصلى قام ثم تعشى ثم بعشائه دعا ثم المغرب مسعود بن بنا فصلى جمعا أتينا حتى العنق
 هللا رسول رأيت اني قال بالصالة يسفر وكان قال الساعة ھذه الصالة تصلي كنت ما له فقلت قال الغداة فصلى قام الفجر أول
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  الساعة ھذه يصلي المكان وھذا اليوم ھذا في سلم و عليه هللا صلى

 مسعود بن هللا عبد عن سلمة بن شقيق عن السائب بن عطاء عن خالد ثنا الوليد بن خلف ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3894
 وھذا لغيره حسن  ذمه عابه يقول إلينا جدب معنى خالد قال العشاء بعد السمر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلينا جدب  قال
  ضعيف إسناد
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 عن يحدث عبيدة أبا سمعت قال أخبرني إبراھيم بن سعد قال شعبة ثنا قاال وبھز عفان ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا - 3895
 إسناده  يقوم حتى قال يقوم حتى قلت الرضف على كأنه االولتين الركعتين في كان  سلم و عليه هللا صلى النبي عن أبيه

  النقطاعه ضعيف

 ال الكذب ان  يقول هللا عبد كان قال األحوص أبي عن أنا إسحاق أبو قال شعبة ثنا عفان ناث أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3896
 يصدق الرجل يزال ال لنا قال محمدا وان قال له ينجز ال ثم صبيا الرجل يعد وال جد مرة عفان وقال ھزل وال جد منه يصلح
  مسلم شرط على صحيح إسناده  كذابا هللا عند يكتب حتى يكذب الرجل يزال وال صديقا هللا عند يكتب حتى

 بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن تغلب بن أبان عن زيد بن حماد ثنا هللا عبد بن علي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3897
  لك النعمةو الحمد ان لبيك لك شريك ال لبيك لبيك اللھم لبيك  يقول كان أنه سلم و عليه هللا صلى النبي ذكر هللا عبد عن يزيد

  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح

 إدريس بن هللا عبد ثنا شيبة أبي بن عثمان من أنا وسمعته شيبة أبي بن محمد بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3898
 عسيب على متوكئا حرث في سلم و عليه هللا صلى النبي بينما  قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن األعمش عن
 وما ربي أمر من الروح قل الروح عن يسألونك{  عليھم اآلية ھذه تال ثم فسكت الروح عن فسألوه اليھود من نفر إليه فقام

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  قليال إال العلم من أوتيتم

 و عليه هللا صلى هللا رسول أن مسعود بن عن مالك بن أنس عن ثابت أنا حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3899
 الذي تبارك فقال إليھا التفت جاوزھا فإذا مرة النار وتسقفه مرة ويكبو مرة يمشي فھو رجل الجنة يدخل من آخر  قال سلم

 ةالشجر ھذه من أدنني رب أي فيقول شجرة له فترفع واآلخرين األولين من أحدا أعطاه ما شيئا هللا أعطاني لقد منك أنجاني
 يسأله ال أن ويعاھده رب يا ال فيقول غيرھا سألتني أعطيتكھا إذا فلعلي آدم بن يا هللا له فيقول مائھا من فأشرب بظلھا فأستظل
 شجرة له ترفع ثم مائھا من ويشرب بظلھا فيستظل منھا فيدنيه عليه له ألصبر ما يرى ألنه يعذره جل و عز وربه قال غيرھا
 ال أن تعاھدني ألم آدم بن فيقول غيرھا أسألك ال بظلھا وأستظل مائھا من فألشرب ھذه رب أي فيقول األولى من أحسن ھي

 ما يرى ألنه يعذره جل و عز وربه غيرھا يسأله ال أن فيعاھده غيرھا تسألني منھا أدنيتك ان لعلي فيقول غيرھا تسألني
 فيقول األوليين من أحسن ھي الجنة باب عند شجرة له ترفع ثم مائھا من ويشرب بظلھا فيستظل منھا فيدنيه عليه له ألصبر

 تسألني ال أن تعاھدني ألم آدم بن يا فيقول غيرھا أسألك ال مائھا من وأشرب بظلھا فأستظل الشجرة ھذه من أدنني رب أي
 يعذره وربه غيرھا يسأله ال أن فيعاھده غيرھا تسألني منھا أدنيتك ان لعلي فيقول غيرھا أسألك ال ھذه رب أي بلى قال غيرھا
 ما آدم بن يا فيقول أدخلنيھا رب أي فيقول الجنة أھل أصوات سمع منھا أدناه فإذا منھا فيدنيه عليه له ألصبر ما يرى ألنه

 فقال مسعود بن فضحك العالمين رب وأنت بي أتستھزئ رب أي فيقول معھا ومثلھا الدنيا أعطيك أن أيرضيك منك يصريني
 أضحك مما تسألوني أال فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ضحك ھكذا فقال تضحك مما فقالوا أضحك مما تسألوني أال

 منك أستھزئ ال أني فيقول العالمين رب وأنت مني أتستھزئ قال حين ربي ضحك من قال هللا رسول يا تضحك مم فقالوا
  مسلم شرط على صحيح إسناده  قدير أشاء ما على ولكني

 عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش سليمان عن شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا -  3900
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القيامة يوم لواء غادر لكل  قال سلم و

 مسعود بن هللا عبد عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم أنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3901
 وكانت قال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول زميلي طالب أبي بن وعلي لبابة أبو كان بعير على ثالثة بدر يوم كنا  قال
  منكما األجر عن بأغنى أنا وال مني بأقوى أنتما ما فقال عنك نمشي نحن فقاال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عقبة
  حسن إسناده

 هللا عبد سمعت قال وائل أبا سمعت قال أخبرني األعمش سليمان قال شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3902
 فأتيت قال جل و عز هللا وجه بھا يراد ما لقسمة ھذه ان القوم من رجل فقال قسمة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قسم  يقول
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 ذلك من بأكثر أوذي قد موسى هللا يرحم فقال وجھه في الغضب رأيت حتى فغضب قال دثتهفح سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فصبر

 عن يحدث وائل أبا سمعوا أنھم أخبروني وسليمان ومنصور زبيد قال شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3903
 من سمعته أأنت مرتين وائل ألبي فقلت زبيد قال كفر وقتاله فسوق المسلم سباب  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نعم قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد

 النبي عن هللا عبد عن األحوص أبا سمعت قال أخبرنا إسحاق أبو قال شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3904
 رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  والغنى والعفاف والھدى التقى أسألك اني اللھم  يقول كان أنه سلم و عليه هللا صلى
  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات

 هللا رسول كتب  قال أبيه عن عبيدة أبي عن خصيف ثنا سعد وبن مسعود بن ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3905
 أربعين بلغت فإذا أربعين تبلغ حتى جذعة أو جذع البقر من تبيع فيھا ثالثين البقر بلغ إذا البقر صدقة في سلم و عليه هللا صلى
 ثناحد"  قوله النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  مسنة بقرة البقر من أربعين كل ففي البقر كثرت فإذا مسنة بقرة ففيھا
  سعد بن مسعود حدثنا"  صوابه"  سعد وابن مسعود بن

 بن هللا عبد خطبنا قال سلمة بن شقيق عن األعمش سليمان ثنا الواحد عبد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3906
 مع يلعب ذؤابتان له غالم ثابت بن وزيد سورة وسبعين بضعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول في من أخذت لقد  فقال مسعود
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الغلمان

 عبد سمعت قال سبرة بن النزال سمعت قال ميسرة بن الملك عبد أخبرني شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3907
 رسول إلى به ذھبت حتى بيده فأخذت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقرأنيھا ما غير على آية يقرأ رجال سمعت  يقول هللا
  فھلكوا فيه اختلفوا قبلكم من فإن بھا حدثني فمسعر وإال علمي أكبر تختلفوا ال محسن كالكما قال سلم و عليه هللا صلى هللا

  البخاري شرط على صحيح إسناده

 هللا عبد عن يحدث سبرة بن نزالال سمعت قال ميسرة بن الملك عبد حدثني شعبة ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3908
 و عليه هللا صلى النبي به فأتيت بيده فأخذت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقرأني ما غير على آية يقرأ رجال سمعت  قال
 قبلكم من فإن تختلفوا ال قال أنه ظني أكبر شعبة قال وجھه في الغضب عرف حتى وغضب قال أحسن قد كالكما فقال سلم

  البخاري شرط على صحيح إسناده  فھلكوا فيه اختلفوا

 عن يقول هللا عبد كان يقول األحوص أبا سمعت قال إسحاق أبي عن شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3909
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  بكر أبا التخذت أمتي من خليال متخذا كنت لو  سلم و عليه هللا صلى النبي

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين

 الحرف ھذا تعرف كيف  مسعود البن قال رجال أن زر عن عاصم ثنا حماد حدثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3910
 قد لك باأ ال الشعر أھذ فقال واحدة ركعة في أجمع المفصل ألقرأ اني قال قرأت قد القرآن كل فقال آسن أم ياسن غير ماء

 مسعود بن مفصل أول وكان المفصل أول من قرينتين قرينتين يقرن كان التي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قرائن علمت
  حسن إسناد وھذا صحيح  الرحمن

 فلما درھم ألفي علقمة أسلفت  قال أذنان بن عن السائب بن عطاء أخبرنا حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3911
 ھو نعم فقلت منعتني وقد بي برحت قال بعد فأتيته قال فأخذتھا عليه فأتيت قابل إلى أخرني قال أقضني له قلت عطاؤه خرج
 شطر مجرى يجري السلف ان قال سلم و عليه هللا صلى النبي ان مسعود بن عن حدثتني انك قلت شأني وما قال عملك
  حسن إسناده  اآلن فخذ قال كذاك فھو نعم قال الصدقة
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 عن مسعود بن عن مسروق عن الضحى أبي عن بھدلة بن عاصم ثنا ھمام ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3912
  حسن إسناد وھذا صحيح  يزني والفرج تزنيان والرجالن تزنيان واليدان تزنيان العينان  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي

 قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش حدثني مسلم بن العزيز عبد ثنا عفان ثنا أبي ثنيحد هللا عبد حدثنا -  3913
 من حبة مثقال قلبه في من النار يدخل وال كبر من حبة مثقال قلبه في أحد الجنة يدخل ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  إيمان من خردل

  مسعود بن هللا عبد عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم أنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3914
  حسن إسناده  كيتان سلم و عليه هللا صلى النبي فقال ديناران بردته في فوجد مات الصفة أھل من رجال ان

 ھذه في قال أنه  مسعود بن عن زر عن بھدلة بن عاصم عن سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3915
 من ينثر جناح ستمائة عليه المنتھى سدرة عند جبريل رأيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال}  أخرى نزلة رآه ولقد{  اآلية
  حسن إسناده  والياقوت والدر التھاويل ريشه

 عون عن خثيم بن عثمان بن هللا وعبد صالح أبي بن سھيل أنا سلمة بن حماد ناث عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3916
 السماوات فاطر اللھم قال من  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان مسعود بن هللا عبد عن مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن

 محمدا وان لك شريك ال وحدك أنت اال إله ال ان أشھد اني الدنيا الحياة ھذه في إليك أعھد اني والشھادة الغيب عالم واألرض
 عھدا عندك لي فاجعل برحمتك إال أثق ال وإني الخير من وتباعدني الشر من تقربني نفسي إلى تكلني إن فإنك ورسولك عبدك
 الجنة هللا فيدخله إياه فوهفأو عھدا الي عھد قد عبدي ان القيامة يوم لمالئكته هللا قال اال الميعاد تخلف ال انك القيامة يوم توفينيه
  خدرھا في ھذا تقول وھى اال جارية أھلنا في ما قال وكذا بكذا أخبر عونا ان الرحمن عبد بن القاسم فأخبرت سھيل قال

 في الھيثمي وأورده.  مسعود بن هللا عبد من يسمع لم مسعود بن عتبة بن هللا عبد بن عون أن إال الصحيح رجال ثقات رجاله
  مسعود ابن من يسمع لم هللا عبد بن عون أن إال الصحيح رجال ورجاله أحمد رواه:  قالو المجمع

 عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن خيثمة سمعت قال منصور أخبرني شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3917
  لغيره حسن  مسافر أو لمصل رجلين ألحد اال السمر  قال سلم و

 صلى النبي عن هللا عبد عن يحدث األسود سمعت قال أنا إسحاق أبو قال شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3918
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بالدال}  مدكر من فھل{  الحرف ھذا يقرأ كان انه  سلم و عليه هللا

 هللا رسول خلف صلينا إذا كنا قال  هللا عبد عن شقيق عن منصور ثنا زائدة ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3919
 و عليه هللا صلى هللا رسول لنا فقال يخص فالن على السالم هللا على السالم صالته في منا الرجل يقول سلم و عليه هللا صلى
 أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات فليقل صالته في أحدكم قعد فإذا السالم ھو جل و عز هللا ان يوم ذات سلم
 واألرض السماوات في عبد كل على سلمتم فقد ذلك قلتم فإذا الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي
 شرط على حصحي إسناده  أحب ما أو شاء ما الدعاء من بعد يتخير ثم ورسوله عبده محمدا ان وأشھد هللا اال إله ال ان أشھد

  البخاري رجال فمن سعيد أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري

 قلنا الصالة في قعدنا إذا كنا  قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا زائدة ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3920
 هللا صلى هللا رسول فقال فالن على السالم فالن على السالم وميكائيل جبريل على السالم ربنا من علينا السالم هللا على السالم
 هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات فقولوا الصالة في قعدتم فإذا السالم ھو هللا ان سلم و عليه

 اال إله ال ان أشھد واألرض السماء في صالح عبد كل أصابت ذلك قال إذا فإنه الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته
  بمثله هللا عبد عن األسود عن إبراھيم أيضا وحدثنيه سليمان قال شاء ما الكالم من يتخير ثم ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا

  البخاري شرط على صحيح إسناده
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  قال هللا عبد عن عبيدة وأبي األحوص وأبي وداألس عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا مؤمل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3921
 هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات الصالة في التشھد يعلمنا سلم و عليه هللا صلى النبي كان

  صحيح  ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال أن أشھد الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته

 قال قال هللا عبد عن الرحمن عبد أبي عن السائب بن يعني عطاء عن سفيان ثنا مؤمل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3922
 لغيره صحيح  جھله من وجھله علمه من علمه دواء له أنزل اال داء جل و عز هللا أنزل ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  حسن إسناد وھذا

 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن منصور عن سفيان ثنا مؤمل ثنا أبي حدثني هللا عبد دثناح - 3923
  صحيح  ذلك مثل والنار نعله شراك من أحدكم إلى أقرب الجنة  سلم و عليه

 على القمر انشق  قال هللا عبد عن األسود عن إبراھيم عن سماك عن إسرائيل ثنا مؤمل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3924
  صحيح  القمر فرجتي بين من الجبل رأيت حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد

 عن اليشكري هللا عبد بن المغيرة عن مرثد بن علقمة عن الثوري أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3925
 سفيان أبي وبأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بزوجي متعني اللھم  بةحبي أم قالت قال هللا عبد عن سويد بن المعرور
 منھا يعجل ال مبلوغة وآثار مقسومة وأرزاق مضروبة آلجال هللا سألت انك سلم و عليه هللا صلى النبي فقال معاوية وبأخي
 قال لك خيرا كان القبر في وعذاب رالنا في عذاب من يعافيك ان هللا سألت ولو حله بعد شيء منھا يؤخر وال حله قبل شيء
 فيجعل قوما يھلك أو قوما هللا يمسخ لم سلم و عليه هللا صلى النبي فقال مسخ مما ھي والخنازير القردة هللا رسول يا رجل فقال
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ذلك قبل كانت قد والخنازير القردة وان عاقبة وال نسال لھم

 قال قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبو ذكر قال إسرائيل أنبأنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3926
  أوجعتني أوجعتني فقال يدي في لسانه برد ألجد إني حتى فخنقته فآخذته الشيطان علي مر  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  النقطاعه ضعيف إسناده

 بن مع كانا انھما  واألسود علقمة عن األسود بن عن إسحاق أبي عن إسرائيل أنا أسود ثنا بيأ حدثني هللا عبد حدثنا - 3927
 ركعا ثم يساره عن واآلخر يمينه عن أحدھما فأقام بأيديھما مسعود بن فأخذ واألسود علقمة فتأخر الصالة فحضرت مسعود
 و عليه هللا صلى النبي رأيت وقال فخذيه بين ھماوجعل وشبك يديه بين طبق ثم أيديھما وضرب ركبھما على أيديھما فوضعا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فعله سلم

 إسناده  فذكره  قيس بن وعلقمة يزيد بن األسود عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا حسين ثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3928
  الشيخين شرط على صحيح

 ان بالمصاحف أمر قال مالك بن خمير عن إسحاق أبي عن إسرائيل أنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3929
 فم من قرأت قال ثم قال القيامة يوم به جاء شيئا غل من فإن فليغله مصحفه يغل ان منكم استطاع من  مسعود بن قال قال تغير
  ضعيف إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول في من أخذت ما أفأترك سورة سبعين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  قال مسعود بن عن صلة عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا الوليد بن خلف وأنا قال أسود ثا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3930
 تالعنه ال لصاحبه أحدھما فقال قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يالعنا ان وأرادا قال نجران صاحبا والسيد العاقب جاء
 فابعث سألت ما نعطيك ولكنا نالعنك ال فقاال فأتياه قال أبدا عقبنا وال نحن نفلح ال فالعنا خلف قال فلعنا نبيا كان لئن فوهللا
 قال محمد أصحاب لھا فاستشرف قال أمين حق أمين حق أمينا رجال ألبعثن سلم و عليه هللا صلى النبي فقال أمينا رجال معنا
  الشيخين شرط على صحيح أسود طريق من إسناده  األمة ھذه أمين ھذا قال قفا فلما قال الجراح بن عبيدة أبا يا قم فقال
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 بن هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا قاال أحمد وأبو عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3931
 أحمد أبو قال خده تحت اليمنى يده وضع فراشه إلى أوى إذا أحمد أبو قال نام اإذ سلم و عليه هللا صلى النبي كان  قال مسعود
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  عبادك تجمع يوم عذابك قني اللھم قال ثم األيمن

  لغيره صحيح  بمعناه  وكيع ثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3932

 سعد بن سھل عن مالك بن هللا عبد بن محمد عن لھيعة بن أنا إسحاق بن حيىي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3933
 يرى حتى يساره وعن يمينه عن صالته في يسلم كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  مسعود بن هللا عبد عن األنصاري

  لھيعة ابن لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  خديه بياض

 بن هللا عبد عن الجھني وھب بن زيد عن كھيل بن سلمة عن فطر ثنا محمد بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3934
 ليلة أربعين أمه بطن في أحدكم خلق يجمع  المصدوق الصادق وھو يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال مسعود

 ورزقه وأجله عمله اكتب فيقول المالئكة من كامل إليه جل و عز هللا يبعث ثم ذلك مثل مضغة يكون ثم ذلك مثل علقة يكون ثم
 غير الجنة وبين بينه يكون ما حتى الجنة أھل بعمل ليعمل الرجل ان بيده هللا عبد نفس والذي قال ثم سعيدا أو شقيا واكتبه
 أھل بعمل ليعمل الرجل ان بيده هللا عبد نفس والذي قال ثم النار فيدخل فيموت النار أھل بعمل فيعمل الشقاء يدركه ثم ذراع
 صحيح إسناده  الجنة فيدخل فيموت الجنة أھل بعمل فيعمل السعادة تدركه ثم ذراع غير النار وبين بينه يكون ما حتى النار
  فطر غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 قال معمر أبو رةسخب بن هللا عبد حدثني يقول مجاھدا سمعت قال سيف ثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3935
 قال القرآن من السورة يعلمني كما كفيه بين كفي التشھد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علمني  يقول مسعود بن سمعت
 ال أن أشھد الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات

 شرط على صحيح إسناده  النبي على السالم قلنا قبض فلما ظھرانينا بين وھو ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله
  الشيخين

 العمل لكن وفاته بعد تركوه الناس وأن بحياته مخصوصا كان الخطاب أن ظاھره"  النبي على السالم قلنا"  قوله:  السندي قال
  أعلم تعالى وهللا قولھم بخالف العمل واشتھر الناس بعض تركه فكأنه خالفه على اليوم

 هللا عبد عن األحوص أبي عن يذكر األقمر بن علي سمعت قال عميس أبو ثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3936
 وإنھن الھدى ننس لنبيكم شرع هللا فإن بھن ينادى حيث الصلوات ھؤالء على فليحافظ مسلما غدا هللا يلقى ان سره من  قال انه
 لضللتم نبيكم سنة تركتم انكم ولو نبيكم سنة لتركتم بيته في المتخلف ھذا يصلي كما بيوتكم في صليتم أنكم ولو الھدى سنن من

 بھا ويرفع حسنة يخطوھا خطوة بكل له هللا كتب اال المساجد ھذه من مسجد إلى يعمد ثم الطھور فيحسن يتطھر رجل ومأمن
 الرجلين بين يھادي به يؤتى الرجل كان ولقد النفاق معلوم منافق اال عنھا يتخلف وما رأيتنا ولو سيئة بھا عنه ويحط درجة
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الصف في يقام حتى

 صليت  قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش سليمان عن شعبة ثنا حرب بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3937
 النبي وأدع أقعد ان ھممت قال به ھممت وما قلنا سوء بأمر ھممت حتى قائما يزل فلم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عم ليلة

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مثله طلحة بن محمد وثنا سليمان قال سلم و عليه هللا صلى

 عقبة بن موسى عن الجمحي الرحمن عبد بن يعني سعيد ثنا الھاشمي داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3938
 حسن  الناس من قريب سھل لين ھين كل النار على حرم  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان مسعود بن عن االودي عن

  ضعيف إسناد وھذا بشواھده
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 هللا عبد عن الحنفي ماجد أبي عن التيمي يحيى الحرث أبي عن زھير أنا داود بن موسى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3939
 يك وان إليه تعجل أو يعجل خيرا يك فإن الخبب دون ما السير فقال بالجنازة السير عن سلم و عليه هللا صلى نبينا سألنا  قال

 صوابه"  دمھاتق من منا ليس"  قوله و ضعيف إسناده  تقدمھا من منا ليس تتبع وال متبوعة الجنازة النار ألھل فبعدا ذلك سوى
 "  تقدمھا من منھا ليس" 

 حدثتم إذا  هللا عبد قال قال هللا عبد بن عون حدثني قال عجالن بن عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3940
 سندا مكرر  واتقاه وأھداه أھيؤه ھو الذي سلم و عليه هللا صلى هللا برسول فظنوا حديثا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن
  ومتنا

 بن الرحمن عبد عن إبراھيم عن الحكم ثنا روح قال شعبة ثنا قاال جعفر بن ومحمد روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3941
 الذي مقام ھذا وقال يمينه عن ومنى يساره عن البيت وجعل حصيات بسبع الكبرى الجمرة فرمى هللا عبد مع حج انه  يزيد
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  البقرة سورة عليه أنزلت

 مسعود بن هللا عبد أن  يزيد بن الرحمن عبد عن إبراھيم عن حماد عن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3942
  البقرة سورة عليه أنزلت الذي مقام ھذا وقال رمى ثم ظھره فوق الجبل وجعل اعتراضا الجمار واعترض الوادي استبطن

  حيحص

 صلى بالنبي لحق قال هللا عبد عن زر عن عاصم ثنا زائدة ثنا ھاشم بني مولى سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3943
  كيتان قال دينارين ترك قالوا شيئا ترك ھل انظروا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي به فأتى فمات أسود عبد سلم و عليه هللا

  حسن إسناده

 بن عن الرضراض أبي عن الجھم أبي عن مطرف ثنا قاال المعنى فضيل وبن أسباط ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3944
 شيئا علي يرد فلم يوم ذات عليه فسلمت علي فيرد الصالة في وھو سلم و عليه هللا صلى النبي على أسلم كنت  قال مسعود
 فقال شيئا علي ترد فلم عليك سلمت وأني علي فترد الصالة في أنتو عليك أسلم كنت هللا رسول يا فقلت نفسي في فوجدت
  المتابعات في حسن إسناد وھذا صحيح  يشاء ما أمره في يحدث هللا ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 حسنال عن عزرة عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد أنبأنا عطاء بن الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3945
 فقالت نعم قال الواصلة عن تنھى انك أنبئت فقالت مسعود بن إلى جاءت امرأة ان  مسروق عن الجزار بن يحيى عن العرني
 لقد وهللا فقالت هللا رسول وعن هللا كتاب في أجده فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن سمعته أم هللا كتاب في تجده أشيء

 عنه نھاكم وما فخذوه الرسول آتاكم ما{  فيه وجدت فھل قال تقول الذي فيه وجدت ماف المصحف دفتي بين ما تصفحت
 داء من اال والواشمة والواصلة والواشرة النامصة عن نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإني قال نعم قالت} فانتھوا
 الصالح العبد وصية إذا حفظت ما قال بأسا رأيت ما فقالت خرجت ثم فدخلت ادخلي لھا قال نسائك بعض في فلعله المرأة قالت

  قوي إسناده  عنه أنھاكم ما إلى أخالفكم أن أريد وما{ 

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن بكر أبو أنا قال عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3946
  حسن إسناد وھذا صحيح  غضبان عليه وھو جل و عز هللا لقي حق بغير سلمم امرئ مال اقتطع من  سلم و عليه هللا صلى

 قال قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن بكر أبو أنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3947
 من ذرة مثقال قلبه في رجل النار دخلي وال كبر من ذرة مثقال قلبه في رجل الجنة يدخل ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  البخاري رجال فمن عياش بن بكر أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  إيمان
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 عن أبيه عن يزيد بن الرحمن عبد بن محمد عن عمرو بن الحسن عن بكر أبو أنا أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3948
 صحيح إسناده  البذيء وال الفاحش وال الطعان وال باللعان ليس المؤمن ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد

  الصحيح رجال ثقات رجاله

 عن الھمداني مرة عن السائب بن عطاء أنا عفان قال سلمة بن حماد ثنا قاال وعفان روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3949
 أھله بين من ولحافه وطائه عن ثار رجل رجلين من جل و عز ربنا عجب  قال سلم و عليه هللا صلى نبيال عن مسعود بن

 فيما رغبة صالته إلى وأھله حيه بين ومن ووطائه فراشه من ثار عبدي إلى انظروا مالئكتي أيا ربنا فيقول صالته إلى وحيه
 حتى فرجع الرجوع في له وما الفرار من عليه ما فعلم ھزموافان جل و عز هللا سبيل في غزا ورجل عندي مما وشفقة عندي
 ورھبة عندي فيما رغبة رجع عبدي إلى انظروا لمالئكته جل و عز هللا فيقول عندي مما وشفقة عندي فيما رغبة دمه أھريق
  وقفه صحح الدارقطني أن إال حسن إسناده  دمه أھريق حتى عندي مما

 بن هللا عبد عن يحدث األحوص أبا سمعت قال إسحاق أبا سمعت قال شعبة ثنا روح ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا -  3950
 إسناده  والغنى والعفاف والتقى الھدى أسألك اني اللھم الدعاء بھذا يدعو كان انه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود
  مسلم شرط على صحيح

 عبد بن عبيدة أبي عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد ثنا قاال المعنى وعفان روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3951
 الجنة إلى رجل إلدخال سلم و عليه هللا صلى نبيه ابتعث جل و عز هللا ان  قال مسعود بن أبيه عن عفان قال مسعود بن هللا

 وفي أمسكوا سلم و عليه هللا صلى النبي صفة على أتوا فلما التوراة عليھم يقرأ يھودي وإذا بيھودي ھو فإذا الكنيسة فدخل
 جاء ثم فامسكوا نبي صفة على أتوا انھم المريض قال أمسكتم لكم ما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال مريض رجل ناحيتھا
 أشھد أمتك وصفة صفتك ھذه فقال وأمته سلم و عليه هللا صلى النبي صفة على أتى حتى فقرأ التوراة أخذ حتى يحبو المريض

  النقطاعه ضعيف إسناده  أخاكم لوا ألصحابه سلم و عليه هللا صلى النبي فقال مات ثم هللا رسول وانك هللا اال إله ال ان

 ان إياكم  قال مسعود بن هللا عبد عن عبيدة أبي عن السائب بن عطاء أنا حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3952
 محالة ال شاھدين كنتم فإن مكانه ليرى ويقاتل ليذكر ويقاتل ليغنم يقاتل الرجل فإن شھيدا فالن تلق أو شھيدا فالن مات تقولوا

 أنا عنا سلم و عليه هللا صلى نبينا بلغ اللھم فقالوا فقتلوا سرية في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثھم الذين للرھط فاشھدوا
  النقطاعه فضعي إسناده  عنا ورضيت عنك فرضينا لقيناك قد

 قال يحدث عمير بن عمارة سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا قاال جعفر بن ومحمد روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3953
 و عليه هللا صلى هللا رسول مع صليت  قال مسعود بن هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن شك شعبة إبراھيم أو جعفر بن
 ركعتان أربع من حظي فليت ركعتين عنه هللا رضي عمر ومع ركعتين عنه هللا رضي كرب أبي ومع ركعتين بمنى سلم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  متقبلتان

 مسعود بن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزھري عن يونس ثنا عمر بن عثمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3954
  النقطاعه ضعيف إسناده  بالحجون رفقا الجن على اقرأ الليلة بت  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان

 بن الملك عبد عن عوانة أبو أنا قال حماد بن ويحيى عوانة أبو ثنا الملك عبد بن ھشام ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3955
 سمعت  فقال مسعود بن إلى أسد بني من عجوز مع انطلقت قال األسدي جابر بن قبيصة عن الھيثم بن العريان عن عمير
  الالتي والموسمات يحيى قال هللا خلق يغيرن الالتي والموشمات والمتفلجات المتنمصات يلعن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  حسن إسناد وھذا صحيح

 قال األسدي جابر بن قبيصة عن الھيثم بن العريان عن الملك عبد عن شيبان ثنا حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3956
 المتنمصات يلعن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت  هللا عبد فقال قصة فذكر مسعود بن إلى عجوز مع انطلقت

  حسن إسناد وھذا صحيح  جل و عز هللا خلق يغيرن الالتي والموشمات والمتفلجات
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 مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن الملك عبد عن عوانة أبو اثن الملك عبد بن ھشام ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3957
  صحيح  فسوق وسبابه كفر أخاه مسلم قتال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن

 سنان بن نھيك عن إبراھيم حدثني قال حصين عن عوانة أبو ثنا الملك عبد بن ھشام ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3958
 إنما الدقل نثر مثل نثرا أو الشعر ھذ مثل ھذا فقال ركعة في الليلة المفصل قرأت فقال مسعود بن هللا عبد أتى انه  لسلميا

 بن تأليف على والنجم الرحمن سورة عشرين يقرن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان التي النظائر علمت لقد لتفصلوا فصل
  لغيره صحيح  ركعة في يتساءلون وعم دخانال وذكر ركعة في سورتين كل مسعود

 صلى النبي عن هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمع األعمش عن شعبة أنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3959
 يخينالش رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  فالن غدرة ھذه ويقال لواء غادر لكل  قال انه سلم و عليه هللا
  مسلم رجال فمن داود بن سليمان غير

 النبي عن هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال منصور عن شعبة ثنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3960
 فوالذي نالقرآ استذكروا نسي ھو بل وكيت كيت آية نسيت يقول ان ألحدھم بئسما أو ألحدكم بئسما  قال سلم و عليه هللا صلى
  مسلم شرط على صحيح إسناده  عقلھا من النعم من الرجال صدور من تفصيا أشد لھو بيده نفسي

  قال سخبرة بن عن مجاھد عن الرحمن عبد بن الحارث أخبرنا عيسى بن صفوان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3961
 البادية أھل مسحة عليه ضفران له آدم رجال هللا عبد انوك قال يلبي فكان عرفات إلى منى من مسعود بن هللا عبد مع غدوت
 فقال إلى التفت ذلك فعند قال تكبير يوم ھو إنما تلبية يوم ليس ھذا ان أعرابي يا قالوا الناس غوغاء من غوغاء عليه فاجتمع
 ترك فما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع خرجت لقد بالحق سلم و عليه هللا صلى محمدا بعث والذي نسوا أم الناس اجھل
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  تھليل أو بتكبير يخلطھا ان اال العقبة جمرة رمى حتى التلبية
  مسلم رجال فمن عبدالرحمن بن والحارث عيسى بن صفوان

 ما  قال هللا عبد عن ميمون بن عمرو نع إسحاق أبي عن شعبة ثنا جرير بن وھب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3962
 جزور وسال جلوس قريش من ورھط يصلي كان فإنه واحد يوم غير قريش على دعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت
 ساجدا يزل فلم ظھره على فألقاه فأخذه أنا معيط أبي بن عقبة فقال قال ظھره على فليلقه السال ھذا يأخذ من فقالوا منه قريب

 اللھم قريش من المأل عليك اللھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ظھره عن فآخذته عليھا هللا صلوات فاطمة جاءت تىح
 عليك اللھم معيط أبي بن بعقبة عليك اللھم ھشام بن جھل بأبي عليك اللھم ربيعة بن بشيبة عليك اللھم ربيعة بن بعتبة عليك
 كان فإنه أمية أو أبي غير القليب إلى سحبوا ثم جميعا بدر يوم قتلوا رأيتھم فلقد هللا عبد قال قال خلف بن أمية أو خلف بن بأبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فتقطع ضخما رجال

 عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن عبيدة عن إبراھيم عن عون بن أنا سعد بن زھير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3963
 يخلف ثم الرابعة أوفي الثالثة في أقال أدري وال قال يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم يلوني الذين أقراني الناس خير  قال سلم و

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  شھادته ويمينه يمينه أحدھم شھادة تسبق خلف بعدھم

 النبي على عرضت األمم ان  مسعود بن عن زر عن عاصم ثنا قال ھمام ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3964
 إسناده  حساب بغير الجنة يدخلون ألفا سبعين ھؤالء مع ان فقيل كثرتھم فأعجبته أمته عليه فعرضت قال سلم و عليه هللا صلى
  حسن

 كل بين بدر يوم نواكا  قال مسعود بن عن زر عن عاصم عن حماد ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3965
 قاال سلم و عليه هللا صلى النبي عقبة كانت إذا وكان قال لبابة وأبو علي سلم و عليه هللا صلى النبي زميل وكان بعير نفر ثالثة
  حسن إسناده  منكما األجر عن بأغنى أنا وما مني بأقوى أنتما ما فيقول عنك نمشي حتى أركب له
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 بن الرحمن عبد ولكن ذكره عبيدة أبو ليس قال إسحاق أبو حدثنا زھير ثنا آدم بن يحيى ثنا بيأ حدثني هللا عبد حدثنا - 3966
 أحجار بثالثة آتيه ان وأمرني الغائط سلم و عليه هللا صلى النبي أتى  يقول مسعود بن هللا عبد سمع انه أبيه عن األسود
 ھذه وقال الروثة وألقى الحجرين فأخذ سلم و عليه هللا صلى النبي بھن فأتيت روثة فأخذت الثالث أجد ولم حجرين فوجدت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ركس

 األحوص أبي عن إسحاق أبو ثنا قال هللا عبد تشھد التشھد وذكر سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3967
 و عليه هللا صلى النبي عن  هللا عبد عن وائل أبي عن وحماد واألعمش ومنصور سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مثله سلم

 ان  هللا عبد عن وعلقمة يزيد بن األسود عن إسحاق أبي عن زھير ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3968
 لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ولكن الدقل كنثر أو الشعر ھذك ھذذت بل فقال ركعة في المفصل قرأت فقال أتاه رجال
 عبد تأليف على سورة بعشرين ركعات عشر إسحاق أبو فذكر قال ركعة في والنجم الرحمن النظر يقرأ كان فعلت كما يفعل
  صحيح  والدخان كورت الشمس إذا آخرھن هللا

 عبد مع كنت  قال يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3969
 قال أو الفجر سطع حين الفجر وصلى بينھما والعشاء وإقامة باذان وحدھا صالة كل الصالتين فصلى بجمع مسعود بن هللا
 عن تحوالن الصالتين ھاتين نا قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان قال ثم يطلع لم قائل وقال الفجر طلع قائل قال حين

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الساعة ھذه الفجر وصالة يعتموا حتى جمعا الناس يقدم ال المكان ھذا في وقتھما

 بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا قاال بكير أبي بن ويحيى آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3970
 على صحيح إسناده  المتين القوة ذو الرزاق أنا اني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقرأني  قال مسعود بن هللا عبد عن يزيد
  الشيخين شرط

 و عز قوله في هللا عبد عن زيد بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3971
 قد رفرف من حلة في سلم و عليه هللا صلى جبريل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأى  قال } رأى ما الفؤاد كذب ما{  جل
  ومتنا سندا 3740 مكرر الشيخين شرط على صحيح إسناده  واألرض السماء بين ما مأل

 عن األسود بن لرحمنا عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا قاال أحمد وأبو آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3972
 وعمر بكر وأبو ووضع ورفع وسجود ركوع كل في يكبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال هللا عبد عن وعلقمة أبيه

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  هللا ورحمة عليكم السالم وشمائلھم أيمانھم على ويسلمون عليھما هللا رضوان

 وأبي األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا قاال محمد بن وحسين آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3973
 في والجھاد الوالدين وبر لوقتھا الصالة فقال أفضل األعمال أي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت  قال هللا عبد عن عبيدة
 أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على يحصح إسناده  استزدته حسين قال لزادني استزدت ولو هللا سبيل

  مسلم رجال فمن األحوص

 عبد عن كليب بن عاصم عن كتابه من علي أماله إدريس بن هللا عبد ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3974
 وطبق ركع ثم يديه ورفع فكبر الصالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول علمنا  قال هللا عبد عن علقمة ثنا األسود بن الرحمن

 كليب بن عاصم حدثني بركبتيه وأخذ بھذا أمرنا ثم ذلك نفعل كنا قد أخي صدق فقال سعدا فبلغ ركبتيه بين وجعلھما يديه بين
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ھكذا

 صلى  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم نع منصور عن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3975
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سجدتين وسجد سلم ثم نقص أو زاد أدري ال صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 عن يزيد بن الرحمن عبد عن مدرك بن كثير عن حصين عن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3976
 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  يلبي البقرة سورة عليه أنزلت الذي رأيت ھنا ھا قال ثم جمع ليلة لبى انه  هللا عبد

  مسلم رجال فمن مدرك بن كثير غير الشيخين رجال

 جاء قال ماجدال أبي عن التيمي الجابر هللا عبد بن يحيى عن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3977
 من أو اإلسالم في قطع رجل أول ان  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن يحدث وأنشأ القصة فذكر هللا عبد إلى رجل

 عليه هللا صلى هللا رسول وجه أسف فكأنما سرق ھذا ان هللا رسول يا فقيل سلم و عليه هللا صلى النبي به أتى رجل المسلمين
 جل و عز وهللا صاحبكم على الشيطان أعوان وأنتم يمنعني وما فقال مالك يقول أي هللا رسول يا ھمبعض فقال رمادا سلم و

 غفور وهللا لكم هللا يغفر أن تحبون أال وليصفحوا وليعفوا{  قرأ ثم أقامه اال بحد يؤتى أن أمر لوالي ينبغي وال العفو يحب عفو
 أبي ولجھالة الجابر عبدهللا بن يحيى لضعف ضعيف إسناد وھذا شواھدهب حسن  إمالء سفيان علينا أماله يحيى قال}  رحيم
  الماجد

 سألنا  قال هللا عبد عن الحنفي الماجد أبي عن الجابر يحيى عن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3978
 ألھل فبعدا ذلك سوى يك وان إليه تعجل خيرا يك فإن الخبب دون السير فقال بالجنازة السير عن سلم و عليه هللا صلى نبينا
  ضعيف إسناده  تقدمھا من منا وليس متبوعة الجنازة النار

 رأيتنا لقد  قال هللا عبد عن األحوص أبي عن األقمر بن علي ثنا شريك ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3979
 المكتوبات الصلوات ھؤالء على فليحافظ مسلما غدا جل و عز هللا يلقى أن سره فمن الصفوف بنا تكامل حتى الصالة تقام وما
 إسناد وھذا صحيح  الھدى سنن سلم و عليه هللا صلى لنبيكم شرع قد جل و عز هللا وان الھدى سنن من فإنھن بھن ينادى حيث

  شريك لضعف ضعيف

 فسألناه هللا عبد أتينا  قال يكرب معد عن إسحاق أبي عن أبيه نع وكيع ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني  عبد حدثنا - 3980
 قال األرت بن خباب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول من أخذھا من عليكم ولكن معي ھي ما فقال المائتين طسم علينا يقرأ ان

  ضعيف إسناده  علينا فقرأھا األرت بن خباب فأتينا

 بن هللا عبد عن حبيش بن زر عن النجود أبي بن عاصم عن بكر أبو ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3981
 إذا السورة وكانت قال األحقاف يعني قال حم آل من الثالثين من سورة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقرأني  قال مسعود
 فقال أقرأك من فقلت أقرأني ما غير على قرؤھاي رجل فإذا المسجد إلى فرحت قال الثالثين سميت آية ثالثين من أكثر كانت
 صلى النبي إلى بھما فانطلقت صاحبي وقراءة قراءتي غير على فقرأھا اقرأھا آلخر فقلت قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 قبلكم كان من أھلك إنما وقال وجھه وتمعر فغضب قال القراءة في يخالفاني ھذين ان هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا

 كما منكم رجل كل يقرأ ان يأمركم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان الرجل فقال قال رجل وعنده زر قال قال االختالف
 ما علم أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إليه أسره أشيئا أدري فال هللا عبد قال قال االختالف قبلكم كان من أھلك فإنما أقرئ
  حسن إسناده  عليه هللا صلوات طالب أبي بن علي ھو والرجل قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نفس في

 قال هللا عبد عن طارق عن الحكم أبي سيار عن إسماعيل أبو بشير أبو أنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3982
 يدي بين  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال فقال قال ورسوله هللا صدق فقلت عليك الرجل تسليم الرحمن عبد أبا يا له

 أبو سيار"  وقوله حسن إسناده  األرحام وتقطع التجارة على زوجھا المرأة تعين حتى التجارة وتفشو الخاصة تسليم الساعة
 "  حمزة أبو سيار"  صوابه"  الحكم

 عن أبيه عن األسود بن الرحمن عبد ثنا قال النھشلي هللا عبد بن بكر أبو ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3983
 أزيد هللا رسول يا له قيل انصرف فلما العصر أو الظھر خمسا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال مسعود بن هللا عبد
  تنسون كما وأنسى تذكرون اكم أذكر بشر أنا إنما قال ثم السھو سجدتي فسجد قال خمسا صليت فإنك قالوا ال قال الصالة في

  مسلم رجال فمن النھشلي عبدهللا بن بكر أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده
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 صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عن رافع بن المسيب عن الشيباني ثنا قال أسباط حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3984
 ضعيف إسناده  منا فليس عاقبتھا مخافة حية ترك ومن حسنة فله وزغا قتل ومن حسنات سبع فله حية لقت من  سلم و عليه هللا

  النقطاعه

 هللا رسول على قريش من المال مر  قال مسعود بن عن كردوس عن أشعث ثنا أسباط ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3985
 الذين به وأنذر{  القرآن فيھم فنزل بھؤالء أرضيت محمد يا فقالوا وعمار وبالل وصھيب خباب وعنده سلم و عليه هللا صلى

  أشعث لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  بالظالمين أعلم وهللا{  قوله إلى}  ربھم إلى يحشروا أن يخافون

 هللا صلى هللا رسول مع نغزو كنا  قال هللا عبد عن قيس عن إسماعيل ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3986
 أجل إلى بالثوب المرأة نتزوج أن في بعد لنا رخص ثم عنه فنھانا نستخصي أال هللا رسول يا فقلنا نساء لنا وليس سلم و عليه
 على صحيح إسناده  المعتدين يحب ال هللا إن تعتدوا وال لكم هللا أحل ما طيبات تحرموا ال آمنوا الذين أيھا يا{  هللا عبد قرأ ثم

  الشيخين شرط

 مسعود بن هللا عبد عن حصين بن عمران عن الحسن عن قتادة عن ھشام ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3987
 على غدونا أصبحنا فلما أھلنا إلى رجعنا ثم الحديث أكرينا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند ليلة تحدثنا  قال أنه

 أمته من الثالثة ومعه يمر النبي فجعل أممھا من وأتباعھا باممھا األنبياء على عرضت فقال سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول
 بن موسى على مر حتى أحد معه ما والنبي أمته من الرجل معه والنبي أمته من النفر معه والنبي أمته من العصابة معه والنبي
 بن موسى أخوك ھذا فقال ھؤالء من رب يا قلت أعجبوني رأيتھم فلما إسرائيل بني من كبكبة في سلم و عليه هللا صلى عمران
 الرجال بوجوه سد قد مكة ظراب الظراب فإذا يمينك عن انظر قال أمتي فأين رب يا قلت إسرائيل بني من معه ومن عمران
 سد قد األفق ذافإ فنظرت قال يسارك عن انظر قال نعم قلت أرضيت قال رب رضيت قلت أمتك قال رب يا ھؤالء من قلت

 محصن بن عكاشة فأنشأ لھم حساب ال الجنة يدخلون ألفا سبعين ھؤالء مع فإن قيل رضيت قلت رضيت فقال الرجال بوجوه
 ادع هللا رسول يا فقال آخر رجل أنشأ ثم منھم اجعله اللھم فقال منھم يجعلني أن هللا ادع هللا نبي يا فقال خزيمة بن أسد بني أحد
 بن عمران من يسمع لم فإنه البصري الحسن لعنعنة ضعيف إسناد وھذا صحيح  عكاشة بھا سبقك قال منھم يجعلني أن هللا

  الشيخين رجال ثقات رجاله وبقية حصين

 بن هللا عبد عن حصين بن عمران عن الحسن عن قتادة عن ھشام أنا الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3988
  قال مسعود بن أن حصين بن عمران عن الحسن عن قتادة عن سعيد عن وحدثنا معناه فذكر يلةل ذات تحدثنا قال مسعود
  النقطاعه ضعيف إسناده  فذكره ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى هللا نبي عند تحدثنا

 حصين بن عمران نع زياد بن والعالء الحسن عن قتادة عن سعيد أنا قال بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3989
 طريق من إسناده  فذكره الحديث أكرينا حتى ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند تحدثنا  قال مسعود بن هللا عبد عن

  زياد بن العالء غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح - البصري الحسن متابع -  زياد بن العالء

 هللا رسول أن  هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا غياث بن يعني حفص ثنا الصمد بدع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3990
 أبو رواه ما حفص عن الصحيح:  الدارقطني وقال...  الشيخين رجال ثقات رجاله  بمنى حية بقتل أمر سلم و عليه هللا صلى
(  قلنا.  هللا عبد عن األسود عن ھيمإبرا عن األعمش عن عنه نمير وابن حنبل بن وأحمد كريب وأبو شيبة أبي بن بكر

  الشيخين شرط على صحيح إسناد وھو 378/  1 الرواية في المتقدم اإلسناد ھو) :  األرناؤووط

  مسعود بن عن حبيش بن زر عن عاصم عن حماد ثنا قاال موسى بن وحسن الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3991
 و عليه هللا صلى هللا رسول فقال منه القوم فضحك تكفؤه الريح فجعلت الساقين دقيق وكان كاألرا من سواكا يجتني كان انه
 إسناد وھذا لغيره صحيح  أحد من الميزان في أثقل لھما بيده نفسي والذي فقال ساقيه دقة من هللا نبي يا قالوا تضحكون مم سلم
  حسن
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  قال مسعود بن عن زر عن عاصم أنا عفان قال حماد ثنا قاال المعنى نوعفا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3992
 هللا رسول فقال أقرأكھا من له فقلت آية في فخالفني آخر رجال وأقرأھا األحقاف سورة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقرأني
 انك يزعم ھذا فإن قلت قال بلى فقال كذاو كذا آية تقرئني ألم هللا رسول يا فقلت نفر في وھو فأتيته سلم و عليه هللا صلى
 فإنما سمع كما منكم رجل كل ليقرأ عنده الذي الرجل فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجه فتغير وكذا كذا إياه أقرأتھا
  حسن نادهإس  قاله ھو أم بذلك أمره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان أدري ما فوهللا قال باالختالف قبلكم كان من ھلك

  سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن زر عن عاصم عن بكر أبو ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3993
 وبقية النجود أبي بن عاصم أجل من حسن إسناده  االختالف قبلكم كان من أھلك إنما وقال وجھه وتمعر فغضب وقال معناه
  متنا ومختصر سندا 3981مكرر البخاري رجال فمن عياش بن بكر أبي غير نالشيخي رجال ثقات رجاله

 أھل من رجال ان مسعود بن عن زر عن عاصم عن حماد ثنا قاال وعفان الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3994
  حسن إسناده  كيتان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال دينارين بردته في فوجدوا مات الصفة

 هللا صلى هللا رسول ان  مسعود بن عن وائل أبي عن عاصم ثنا حماد ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3995
 رسول يا امرأة أجلھن فقالت الجنة جل و عز هللا ادخلھا أال ثالثة لھا يموت امرأة منكن ما لھن فقال النساء خطب سلم و عليه
  حسن إسناد وھذا صحيح  الجنة في اإلثنين وصاحبة قال الجنة في اإلثنين وصاحبة هللا

 عن العبدي األعين أبي عن زيد بن محمد ثنا الفرات أبي بن يعني داود ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3996
 بقضيبه ضربھا ثم تهخطب فقطع الجدار على تمشي بحية مر إذ يوم ذات يخطب مسعود بن بينما  قال الجشمي األحوص أبي
 إسناده  دمه حل قد مشركا رجال قتل فكأنما حية قتل من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ثم قتلھا حتى

  ضعيف

 األعين أبي عن زيد بن محمد ثنا قال الفرات أبي بن داود ثنا قاال وروح الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3997
 من أھي والخنازير القردة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألنا  قال مسعود بن عن الجشمي األحوص أبي عن العبدي
 حتى نسل لھم فيكون فمسخھم روح قال قط قوما يلعن لم جل و عز هللا ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال اليھود نسل

  ضعيف إسناده  مثلھم فجعلھم مسخھم اليھود لىع جل و عز هللا غضب فلما كان خلق ھذا ولكن يھلكھم

 عن األحوص أبي عن الھمداني إسحاق أبو ثنا مسلم بن العزيز عبد ثنا قال الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  3998
 الوالدين بر قال أي ثم قلت لمواقيتھا الصالة صل قال جل و عز هللا إلى أحب األعمال أي هللا رسول يا  قلت قال مسعود بن
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  لزادني استزدته ولو هللا سبيل في الجھاد ثم قال أي ثم قلت
  مسلم رجال فمن األحوص أبي

 التي ائنالقر ألحفظ اني  قال هللا عبد عن وائل أبي عن واصل ثنا مھدي ثنا الصمد عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 3999
 على صحيح إسناده  حم آل من وسورتين المفصل من سورة عشرة ثماني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بينھن يقرن كان
  الشيخين شرط

 عن حصين بن عمران عن زياد بن والعالء الحسن عن قتادة عن سعيد أنا بكر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4000
 طريق من إسناده  فذكره الحديث أكرينا حتى ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند تحدثنا  قال مسعود بن هللا عبد

  ومتنا سندا 3989مكرر صحيح زياد بن العالء

 كنا  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن عوانة أبو ثنا حماد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4001
 وان جلدتموه تكلم وان قتلتموه فقتله رجال امرأته مع رأى أحدنا األنصار من رجل فقال قال المسجد في الجمعة عشية جلوسا
 أحدنا ان هللا رسول يا فقال فسأله قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ألسألن صالحا أصبحت لئن وهللا غيظ على سكت سكت
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 فكان قال اللعان آية فأنزلت قال احكم اللھم غيظ على سكت سكت وان جلدتموه كلمت وان قتلتموه فقتله رجال امرأته مع رأى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  به ابتلى من أول الرجل ذاك

 رأيت  قال يزيد بن الرحمن عبد عن إبراھيم عن األعمش عن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4002
 صحيح إسناده  البقرة سورة عليه أنزلت الذي يقوم كان غيره إله ال والذي ھنا ھا قال ثم الوادي بطن من جمرةال رمى هللا عبد
  الشيخين شرط على

 بن عن يزيد بن الرحمن عبد عن إبراھيم عن األعمش عن سفيان ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4003
 هللا رضي عمر ومع ركعتين عنه هللا رضي بكر أبي ومع ركعتين سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول مع صليت  قال مسعود
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ركعتين عنه

 مع كنا  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4004
 فابتدرناھا جحرھا من حية فخرجت فيه من نتلقاھا فأنا قال عرفا والمرسالت فنزلت غار في مسل و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  شرھا ووقيتم شركم وقيت فقال جحرھا فدخلت فسبقتنا

 وأنا قال مثله  هللا دعب عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن إسرائيل ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4005
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  رطبة فيه من لنتلقاھا

 علقمة أخذ قال مخيمرة بن القاسم حدثني قال الحر بن الحسن ثنا زھير ثنا آدم بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4006
 الصالة في التشھد فعلمه هللا عبد بيد أخذ سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول وان بيده أخذ مسعود بن هللا عبد أن  وحدثني بيدي
 قال الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات قل قال

 ھذا فعلت فإذا قال أو ھذا قضيت فإذا قال ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال أن أشھد هللا شاء ان عنه حفظت زھير
 بن الحسن غير الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  فاقعد تقعد أن شئت وأن فقم تقوم أن شئت ان صالتك قضيت فقد
  ثقة وھو والنسائي داود أبو له روى فقد الحر

 عن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق وأب ثنا زھير ثنا قال الطيالسي يعني داود أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4007
 رجال على أحرق ثم بالناس يصلي رجال آمر أن ھممت لقد  الجمعة عن يتخلفون لقوم قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي
  مسلم رجال فمن األحوص وأبي الطيالسي داود أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  الجمعة عن يتخلفون بيوتھم

 هللا رسول أتيت  قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا خالد بن أمية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4008
 إسناده  دينه وأعز عبده نصر الذي  الحمد فقال جھل أبا قتل قد جل و عز هللا ان هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا صلى

  ناومت سندا 3856مكرر النقطاعه ضعيف

 زر عن بھدلة بن عاصم عن سلمة بن حماد ثنا قاال موسى بن وحسن عيسى بن إسحاق ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4009
 صلى هللا رسول زميلي لبابة وأبو علي كان بعير على منا ثالثة كل بدر غزوة في كنا  قال مسعود بن هللا عبد عن حبيش بن
 على بأقوى أنتما ما فيقول عنك نمشي حتى هللا رسول يا اركب قاال سلم و عليه هللا صلى بيالن عقبة كان فإذا سلم و عليه هللا

  حسن إسناده  منكما األجر عن بأغنى أنا وما مني المشي

  حسن إسناده  وإسناده بمعناه فذكره  بھدلة بن عاصم أنا قال سلمة بن حماد ثنا عفان ثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4010

 لما  قال هللا عبد عن مرة عن طلحة عن عدي بن الزبير عن مغول بن مالك ثنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4011
 من به يصعد ما ينتھي واليھا السادسة السماء في وھي المنتھى سدرة إلى به انتھى سلم و عليه هللا صلى هللا برسول أسرى
 ما السدرة يغشى إذ{  منھا فيقبض فوقھا من به يھبط ما ينتھي واليھا منھا فيقبض األرض من به يعرج وما مرة وقال األرض
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 البقرة سورة وخواتيم الخمس الصلوات خالل ثالث سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأعطى قال ذھب من فراش قال}  يغشى
  ومتنا سندا 3665 مكرر خينالشي شرط على صحيح إسناده  المقحمات أمته من جل و عز با يشرك ال لمن وغفر

 قال معقل بن هللا عبد عن الجراح بن زياد عن الكريم عبد على قرأت قال ھشام بن كثير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4012
 إسناد وھذا صحيح  توبة الندم  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول فسمعه مسعود بن هللا عبد عند أبي كان
  قوي

 وھو... "  زياد عن الكريم عبد عن فرات حدثنا قال: " ...  صوابه... "  زياد عن الكريم عبد على قرأت قال" ... .  قوله
  الجزري سلمان بن فرات

 عن هللا عبد بن عبيدة أبي عن مطعم بن جبير بن نافع عن الزبير أبي عن ھشام ثنا كثير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4013
 فاشتد والعشاء والمغرب والعصر الظھر صالة عن فحبسنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا  قال مسعود بن هللا عبد
 فأقام بالال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأمر هللا سبيل وفي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع نحن قلت ثم علي ذلك

 هللا رسول علينا طاف ثم العشاء بنا فصلى أقام ثم المغرب بنا فصلى أقام ثم العصر بنا فصلى أقام ثم الظھر بنا فصلى الصالة
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  غيركم جل و عز هللا يذكرون عصابة األرض على ما قال ثم سلم و عليه هللا صلى

 قال معقل بن هللا عبد عن مريم أبي بن زياد عن خصيف ثنا قال الرقي سليمان بن معمر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4014
  جيد إسناد وھذا صحيح  توبة الندم  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول فسمعه مسعود بن عند أبي كان

 ثنا قال مسروق عن وثاب بن يحيى عن حصين أبي عن إسرائيل ثنا بكير أبي بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4015
 صحيح إسناده  بذا شبيھا أو ذا نحو قال ثم ثيابه رعدت حتى فرعد قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال  فقال يوما هللا عبد
  الشيخين شرط على

 قال معقل بن هللا عبد عن مريم أبي بن زياد عن خصيف حدثنا الرقي سليمان بن معمر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4016
 مكرر جيد إسناد وھذا صحيح  توبة الندم  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول فسمعه مسعود بن عند بيأ كان

  ومتنا سندا 4014

 ھاشم أبي بن الرحمن عبد بن وحصين ومنصور األعمش عن سفيان أنا الرزاق عبد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4017
 نقول الصالة في نقول ما ندري ال كنا  قال هللا عبد عن واألسود األحوص أبي عن إسحاق أبي وعن وائل أبي عن وحماد
 فإذا السالم ھو هللا ان فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فعلمنا قال ميكائيل على السالم جبريل على السالم هللا على السالم
 عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات فقولوا ركعتين في جلستم
 السماء في صالح عبد كل أصابت قلتھا إذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن حديثه في وائل أبو قال الصالحين هللا
 نبي أو مقرب ملك كل صابتأ قلتھا إذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد حديث في إسحاق أبو وقال األرض وفي

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال ان أشھد صالح عبد أو مرسل

 بن الرحمن عبد عن سعد بن الحسن عن الشيباني إسحاق أبي عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4018
 ال سلم و عليه هللا صلى النبي فقال فأحرقت نمل بقرية فمررنا سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنا  الق هللا عبد عن هللا عبد

 هللا عبد بن الرحمن عبد سماع ثبت إن مسلم شرط على صحيح إسناد وھذا صحيح  جل و عز هللا بعذاب يعذب أن لبشر ينبغي
  التقريب في الحافظ قال كما رايسي شيئا أبيه من سمع فقد الحديث لھذا أبيه من مسعود بن

 مسعود بن عن مھانة بن وائل عن زر عن واألعمش منصور عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4019
 من ليست امرأة فقامت القيامة يوم جھنم أھل أكثر فإنكن النساء معشر يا تصدقن  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي خطبنا قال
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 إسناد وھذا لغيره صحيح  العشير وتكفرن اللعن تكثرن ألنكن قال جھنم أھل أكثر نحن لم هللا رسول يا فقالت النساء يةعل
  للتحسين محتمل

 صلى النبي إلى يرفعه مسعود بن عن وائل أبي عن منصور عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4020
 آية نسيت يقول ان ألحدھم بئسما عقلھا من النعم من الرجال صدور من تفصيا أشد فإنه القرآن عاھدوات  قال سلم و عليه هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نسي ھو بل وكيت كيت

 نفر جاء قال مسعود بن عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4021
 شئتم وان فاكووه شئتم ان قال ثم ساعة فسكت أفنكويه اشتكى لنا صاحبا ان هللا رسول يا  فقالوا سلم و عليه هللا صلى يالنب إلى

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  فارضفوه

 وأني قال مسعود بن عن األحوص يأب عن إسحاق أبي عن معمر أخبرنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4022
  صحيح  صديقا يكتب حتى يصدق أو كذابا يكتب حتى ليكذب العبد ان  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت

 مع كنا  هللا عبد قال قال يزيد بن الرحمن عبد عن عمارة عن األعمش ثنا عبيد بن يعلي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4023
 للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا فقال شيء لنا ليس شبابا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وجاء له الصوم فإن بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحصن

 دخل  قال يزيد بن الرحمن عبد عن عمارة عن عمشاأل ثنا قاال زائدة أبي وبن يعلي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4024
 ما وتدري قال عاشوراء اليوم ليس أو قال للغداء ادن محمد أبا يا فقال يتغدى وھو عاشوراء يوم هللا عبد على قيس بن األشعث

 صحيح إسناده  ترك رمضان انزل فلما رمضان ينزل ان قبل يصومه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان إنما عاشوراء يوم
  الشيخين شرط على

 حدير بن زيد ومعنا هللا عبد عند جلوسا كنا قال علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا يعلي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4025
 لي فقال أجل قال عليك فقرأ بعضھم أمرت شئت ان فقال تقرأ كما يقرأ ھؤالء أكل الرحمن عبد أبا يا  فقال خباب علينا فدخل
 لقومك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال ما ألخبرتك شئت ان وهللا أما فقال بأقرئنا وليس يقرأ تأمره حدير بن فقال اقرأ

 آن أما لخباب هللا عبد قال ثم قرأه ھو اال شيئا أقرأ ما هللا عبد فقال أحسنت خباب فقال مريم من آية خمسين فقرأت قال وقومه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذھب والخاتم اليوم بعد على تراه ال أما قال يلقى ان الخاتم لھذا

 أمسك ثم مرة أول في لنا رفعه  هللا عبد عن أبيه عن الركين عن شريك ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4026
  صحيح  قل إلى عاقبته فإن كثر وان الربا قال شريك يعني عنه

 بن هللا عبد عن النھدي عبده عن سعد بن الحسن عن المسعودي أنا ويزيد كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا بدع حدثنا -  4027
 ممسك األواني مطلع منكم سيطلعھا انه علم وقد اال حرمة يحرم لم هللا ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود
  حسن  الذباب أو الفراش يزيد قال بوالذبا الفراش كتھافت النار في تھافتوا ان بحجزكم

 هللا عبد عن النھدي عبده عن سعد بن الحسن عن المغيرة أبو أنا قال المسعودي ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4028
  حسن إسناده  والذباب الفراش  وقال الحديث فذكر مسعود بن

 هللا رسول ان مسعود بن عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم عن ادحم ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4029
 رسول يا  اركب قاال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عقبة حانت فإذا لبابة وأبو علي بدر يوم زميله كان سلم و عليه هللا صلى
  حسن إسناده  منكما األجر عن بأغنى أنا وال مني بأقوى أنتما ما فيقول عنك نمشي حتى هللا
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 واألسود علقمة استأذن  قال األسود بن الرحمن عبد عن عنترة بن ھارون ثنا فضيل بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4030
 رسول رأيت ھكذا قال ثم وبينه بيني فصلى قام ثم لوقتھا فصلوھا الصالة وقت عن يشتغلون أمراء سيليكم انه قال هللا عبد على
  قوي إسناده  مسل و عليه هللا صلى هللا

 لما قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا نمير بن ثنا أبي حدثني قال حنبل بن أحمد بن هللا عبد حدثنا - 4031
 تسمعوا ألم الشرك ھو ذاك ليس قال نفسه يظلم ال فأينا هللا رسول يا  قالوا بظلم إيمانھم يلبسوا ولم آمنوا الذين اآلية ھذه نزلت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده}   عظيم لظلم الشرك إن با تشرك ال{  البنه لقمان الق ما

 صلى هللا رسول بنا صلى  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4032
 قال شيء الصالة في أحدث هللا رسول يا فقلنا قبلي من ذلك نسيان جاء واما إبراھيم قال نقص واما زاد فأما سلم و عليه هللا
  سجدتين فسجد تحول ثم سجدتين فليسجد أحدكم نسي فإذا تنسون كما أنسى بشر أنا إنما قال وكذا كذا قبل صليت قلنا ذاك وما

  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 ناس له فقال الشام هللا عبد أتى  قال علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن ويعلي نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4033
 قرأتھا لقد وهللا ويحك هللا عبد فقال أنزلت ھكذا ما وهللا القوم من رجل فقال يوسف سورة عليھم فقرأ علينا اقرأ حمص أھل من
 وتكذب الرجس أتشرب فقال خمرال ريح منه وجد إذ يراجعه ھو فبينا أحسنت فقال ھكذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الحد فجلده أجلدك حتى تزاولني ال وهللا بالقرآن

 رأى لما  هللا عبد قال قال يزيد بن الرحمن عبد عن إبراھيم عن األعمش أنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4034
 ركعتين وعمر ركعتين بكر أبي وخلف ركعتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خلف صليت ركعات أربع بمنى صلى عثمان
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  متقبلتان ركعتان أربع من حظي ليت

 على دخلنا قال قال يزيد بن الرحمن عبد عن عمير بن عمارة عن األعمش أنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4035
 هللا صلى هللا رسول مع كنا  قال سنا القوم أحدث كنت أجلي من اال حدثه أراه ال حديثا فحدث واألسود قمةعل وعنده هللا عبد
 ومن للفرج وأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا فقال شيئا نجد ال شباب سلم و عليه
  الشيخين شرط لىع صحيح إسناده  وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم

 هللا صلى هللا رسول سمعت قال مسعود بن ان تنعه من العيزار عن ذر بن عمر ثنا يعلي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4036
 إلى جاءت وإال به حلت سبيال ووجدت مسلكا فيه وجدت فإن إليه وجھت من إلى توجھت اللعنة وجھت إذا  يقول سلم و عليه
 حيث من ارجعي فقال تأمرني فما مسلكا فيه أجد ولم سبيال عليه أجد لم وأني فالن إلى وجھني فالنا نا رب يا فقالت ربھا
  النقطاعه ضعيف إسناده  جئت

 صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن مھانة بن وائل عن زر عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4037
 علية من ليست امرأة فقامت قال القيامة يوم جھنم أھل أكثر فإنكن حليكن من ولو تصدقن النساء عشرم يا  سلم و عليه هللا

 محتمل إسناد وھذا لغيره صحيح  العشير وتكفرن اللعن تكثرن انكن فقال قال القيامة يوم جھنم أھل أكثر نحن بم فقالت النساء
  للتحسين

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا عاويةم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4038
  ومتنا سندا مكرر  النار دخل شيئا با يشرك مات من وقلت قال الجنة دخل شيئا با يشرك ال مات من

 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4039
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يحزنه ذلك فإن صاحبھما دون اثنان يتناج فال ثالثة كنتم إذا  سلم



 
 

457 
 

 صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا قاال نمير وبن معاوية أبو حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4040
 ومتن التالي الحديث سند من من مركب ھذا  يحزنه ذلك فإن صاحبھما دون اثنان يتناج فال ثالثة كنتم ذاإ  سلم و عليه هللا

 !  السابق الحديث

 هللا عبد باب عند جلوسا كنا  قال شقيق عن األعمش ثنا قاال نمير وبن معاوية أبو حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4041
 فقال إلينا خرج ان يلبث فلم فاعلمه فدخل بمكاننا أعلمه له فقلنا عليه فدخل النخعي معاوية بن يزيد فجاء قال لنا يأذن ننتظره
 مخافة األيام في بالموعظة يتخولنا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن أملكم أن مخافة عمد على فأدعكم مكانكم ألعلم اني

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  علينا السآمة

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4042
 إسناده  بعدك أحدثوا ما تدري ال انك فيقال أصحابي رب يا فأقول عليھم ألغلبن ثم أقواما وألنازعن الحوض على فرطكم أنا

  ناومت سندا مكرر الشيخين شرط على صحيح

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا نمير بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4043
 مات من أنا وقلت النار دخل شيئا با يشرك وھو مات من يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت أخرى وقلت كلمة
 شرط على صحيح إسناده  أسود ثناه معاوية أبي خالف عاصم عن بكر أبو ووافقه نةالج دخل شيئا با يشرك ال وھو

  الشيخين

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال هللا عبد قال قال شقيق عن األعمش ثنا نمير بن حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4044
 شرط على صحيح إسناده  جل و عز هللا من المدح إليه أحب أحد وما الفواحش حرم ولذلك جل و عز هللا من أغير أحد ما

  الشيخين

 بن هللا عبد على وعلقمة أنا دخلت  قال األسود عن إبراھيم عن األعمش ثنا نمير بن حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4045
  الصالة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصابع اختالف إلى أنظر فكأني فخذيه ذراعيه فليفرش أحدكم ركع إذا فقال مسعود
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن عمارة عن األعمش ثنا قاال نمير وبن معاوية أبو حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4046
 بجمع والعشاء المغرب صالة صالتين اال لميقاتھا اال قط صالة صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ما  قال هللا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  جميعا بجمع صالھما فإنه العشاءين نمير بن وقال ميقاتھا قبل يومئذ الفجر وصلى

 كنت  قال هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن عمارة عن األعمش حدثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4047
 قرشيان وختناه ثقفي أو ثقفيان وختناه قرشي قلوبھم فقه قليل بطونھم شحم كثير نفر ثالثة فجاء قال لكعبةا بأستار مستترا
 لم وإذا سمعه أصواتنا رفعنا إذا انا اآلخران فقال ھذا كالمنا يسمع جل و عز هللا ان أترون بعضھم فقال أفھمه لم بكالم فتكلموا
 هللا فأنزل قال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت قال كله سمعه شيئا منه سمع اآلخران وقال قال يسمعه لم أصواتنا نرفع
 أرداكم بربكم ظننتم الذي ظنكم وذلكم{  قوله إلى}  أبصاركم وال سمعكم عليكم يشھد أن تستترون كنتم وما{  جل و عز

  ومتنا سندا مكرر الشيخين شرط على صحيح إسناده  الخاسرين من فأصبحتم

 عن أبيه عن األخرم بن سعد بن مغيرة عن عطية بن شمر عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4048
 براذان ما وبراذان هللا عبد قال ثم قال الدنيا في فترغبوا الضيعة تتخذوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد

  ضعيف إسناده  بالمدينة ما وبالمدينة

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4049
 بيني كان ذاك كان وهللا في األشعث فقال غضبان عليه وھو جل و عز هللا لقي مسلم امرئ مال بھا ليقتطع يمين على حلف من
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 بينة ألك سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى فقدمته فجحدني أرض اليھود من رجل وبين
 هللا بعھد يشترون الذين إن{  جل و عز هللا فأنزل مالي فيذھب يحلف أذن هللا رسول يا فقلت احلف لليھودي فقال ال قلت

  ومتنا سندا مكرر الشيخين رطش على صحيح إسناده  اآلية آخر إلى}  قليال ثمنا وأيمانھم

 قال قال هللا عبد عن مسروق عن صبيح بن مسلم عن األعمش ثنا قاال ووكيع معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4050
 على صحيح إسناده  الناس أشد وكيع وقال المصورين القيامة يوم عذابا النار أھل أشد من ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط

 هللا رسول ان  هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن حماد عن الحجاج ثنا معاوية أبو حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4051
 بن الحجاج لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  يتوضأ وال فيصلي يقوم ثم ينفخ حتى مستلقيا ينام كان سلم و عليه هللا صلى
  أرطاة

 عن إبراھيم عن فضيل عن حجاج ثنا زكريا بن يحيى ثنا قال محمد بن إسماعيل حدثناه أبي حدثني هللا بدع حدثنا -  4052
  أرطاة بن حجاج لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  فذكره  سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن علقمة

 النبي خرج  قال هللا عبد عن أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن ليث ثنا فضيل بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4053
 فصلى قام ثم فتوضأ بماء أتيته ثم رجيعا وال حائال تقربني وال به أستنجي بشيء ائتني فقال له لحاجة سلم و عليه هللا صلى
  ضعيف إسناده  فخذيه بين وجعلھما ركع حين يديه طبق ثم فحنا

 رسول أتينا  قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبو ثنا زھير ثنا داود بن انسليم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4054
 شئتم ان أرضفوه فقال الثالثة سألناه ثم فسكت أخرى مرة سألناه ثم فسكت نكويه أن نستأذنه رجل في سلم و عليه هللا صلى هللا
  صحيح  غضبان كأنه

 واألسود علقمة عن األسود بن الرحمن عبد عن إسحاق أبو ثنا زھير ثنا داود بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4055
 يساره وعن يمينه عن ويسلم وقعود وقيام ووضع رفع كل في يكبر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت أنا  قال هللا عبد عن

  صحيح  ذلك يفعالن وعمر بكر اأب ورأيت خده جانب يبدو حتى هللا ورحمة عليكم السالم هللا ورحمة عليكم السالم

 عبد ولكن ذكره عبيدة أبو ليس قال إسحاق أبو حدثنا زھير حدثنا داود بن سليمان حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4056
 فالتمست أحجار بثالثة إئتني وقال الخالء أتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  هللا عبد عن أبيه عن األسود بن الرحمن

 شرط على صحيح إسناده  ركس انھا وقال الروثة وألقى الحجرين فأخذ وروثه بحجرين فأتيته الثالث أجد ولم حجرين وجدتف
  مسلم رجال فمن الطيالسي داود بن سليمان غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم

 قسم  قال مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن بھدلة بن عاصم ثنا زيد بن حماد ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4057
 عبدا ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال عليه فازدحموا قال بالجعرانة حنين غنائم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 يعلمون ال مفإنھ لقومي اغفر رب ويقول جبينه عن الدم يمسح فجعل وشجوه فكذبوه قومه إلى جل و عز هللا بعثه هللا عباد من
  حسن إسناد وھذا صحيح  الرجل يحكي جبھته يمسح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى انظر فكأني هللا عبد قال قال

 قال الرحمن عبد بن حميد عن سعيد بن عمرو عن عون بن أنا قاال ويزيد عدي أبي بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4058
 كذا عن النجوى عن ھذه وبقيت أخرى أنا ونسيت واحدة عمرو فنسي عون بن قال ثالث عن أحبس ال كنت مسعود بن قال
 لي قسم قد رجل اني هللا رسول يا  يقول وھو حديثه آخر من فأدركت قال الرھاوي مرارة بن مالك وعنده فأتيته قال كذا وعن
 ولكن بالبغي ذلك ليس قال البغي ھو ذلك ليسأف فوقھما فما بشراكين فضلني الناس من أحدا ان أحب فما ترى ما الجمال من

  مسعود ابن من الرحمن عبد بن حميد سماع ثبت إن صحيح إسناده  الناس وغمط الحق بطر أو الحق سفه من البغي
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 سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذكر  قال هللا عبد عن وائل أبي عن منصور عن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4059
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أذنيه أو أذنه في الشيطان بال رجل ذاك قال أصبح حتى ليلة نام لرج

 له فقيل الخميس يوم كل يذكر مما هللا عبد كان  قال وائل أبي عن منصور عن جرير حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4060
 السآمة كراھية بالموعظة يتخولنا كان سلم و عليه هللا صلى هللا ولرس ان أملكم ان أكره اني قال يوم كل ذكرتنا انك لوددنا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  علينا

 حتى هللا عبد مع كنت  قال أبيه عن يزيد بن الرحمن عبد بن محمد عن ليث عن جرير ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4061
 من بھا فرمى إليھا عاد ثم قال الناقة بزمام خذ لي فقال أحجار سبعة ناولتهف قال أحجارا ناولني فقال العقبة جمرة إلى انتھى
 يقوم كان ھنا ھا قال ثم مغفورا وذنبا مبرورا حجا اجعله اللھم وقال حصاة كل مع يكبر راكب وھو حصيات بسبع الوادي بطن
 ليث لضعف ضعيف إسناد وھذا"  مغفورا وذنبا مبرورا حجا اجعله اللھم"  قوله دون صحيح  البقرة سورة عليه أنزلت الذي
  ثقات رجاله وباقي سليم أبي بن

 قرأت اني فقال مسعود بن هللا عبد إلى رجل جاء  قال وائل أبي عن سيار أنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4062
 عليه هللا صلى هللا رسول كان التي نظائرال ألعلم إني الشعر كھذ وھذا الدقل كنثر أنثرا هللا عبد فقال ركعة في المفصل البارحة

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ركعة في سورتين بينھن يقرن سلم و

 مع كنا  قال مسعود بن عن علقمة عن إبراھيم عن منصور حدثنا سفيان ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4063
 فقال الغار جانب من حية فخرجت منه نتلقاھا فجعلنا عرفا والمرسالت عليه فأنزلت غار في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  شرھا وقيتم كما شركم وقيت انھا فقال فسبقتنا فتبادرناھا اقتلوھا

 مع جلسنا إذا كنا  قال مسعود بن هللا عبد عن سلمة بن شقيق عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4064
 فالن على السالم ميكائيل على السالم جبريل على السالم عباده قبل هللا على السالم قلنا الصالة في سلم و عليه هللا صلى النبي
 التحيات فليقل الصالة في أحدكم جلس فإذا السالم ھو هللا ان فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فسمعنا قال فالن على السالم

 أصابت قالھا فإذا الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات 
  شاء ما الدعاء من بعد يتخير ثم ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال ان أشھد واألرض السماء في صالح عبد كل

  ومتنا سندا مكرر

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن - 4065
 بالنفس والنفس الزاني الثيب ثالث بإحدى اال هللا رسول وأني هللا اال إله ال ان يشھد امرئ دم يحل ال  سلم و عليه هللا صلى

  ومتنا سندا مكرر الشيخين شرط على صحيح ادهإسن  للجماعة المفارق لدينه والتارك

 صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وھب بن زيد عن األعمش ثنا سفيان ثنا مؤمل ثنا قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4066
 و عز هللا وتسألون كمعلي الذي الحق تؤدون قال تأمرنا فما هللا رسول يا قالوا تنكرونھا وأمور فتن ستكون انھا  سلم و عليه هللا
   صحيح  لكم الذي جل

 النبي عن هللا عبد عن شرحبيل بن عمرو عن وائل أبي عن األعمش ثنا سفيان ثنا آخر موضع في وجدت مؤمل قال - 4067
  صحيح  مثله  سلم و عليه هللا صلى

 هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن ومنصور األعمش عن إسرائيل ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4068
 هللا صلى النبي فقال الجحر فدخلت فسبقتنا فتبادرناھا حية علينا فخرجت الغار في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا  قال
 على صحيح إسناده  رطبة وھي فيه من نتلقاھا كنا قال الحديث في األعمش وزاد قال شرھا وقيتم كما شركم وقيت سلم و عليه
  الشيخين شرط
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 هللا صلى النبي مع كنا  قال هللا عبد عن األسود عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4069
 اقتلوھا فقال حية علينا خرجت إذ رطبة فيه من نأخذھا فنحن قال عرفا المرسالت عليه أنزلت وقد غار في سلم و عليه

 شرط على صحيح إسناده  شرھا وقاكم كما شركم هللا وقاھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فسبقتنا تلھالنق فابتدرناھا
  الشيخين

 مسعود بن سمعت قال شھاب بن طارق عن األحمسي مخارق عن إسرائيل ثنا نعيم أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4070
 عليه هللا صلى النبي أتى به عدل مما الي أحب صاحبه أنا أكون ألن مشھدا غيره قال األسود بن المقداد من شھدت لقد  يقول
 ولكن}  قاعدون ھنا ھا إنا فقاتال وربك أنت اذھب{  موسى قوم قال كما لك نقول ال فقال المشركين على يدعو وھو سلم و

  ذاك وسره وجھه أشرق سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول فرأيت خلفك ومن يديك بين ومن شمالك وعن يمينك عن نقاتل
  ومتنا سندا مكرر البخاري شرط على صحيح إسناده

 ورفعه شعبة لي قال هللا عبد سمع أنه مرة سمع انه السدي عن شعبة أنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4071
 هللا ألذاقه أبين بعدن وھو بالحاد فيه ھم رجال أن لو قال}  بظلم بإلحاد فيه يرد ومن{  جل و عز قوله في  يقول لك أرفعه وال
 شرط على إنه التفسير في كثير ابن وقول...  أصح والموقوف وموقوفا مرفوعا روي حسن إسناده  أليما عذابا جل و عز

  مسلم شرط على فھو سھو البخاري

  هللا عبد عن األسود عن األسود بن الرحمن عبد عن جابر ثنا سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4072
 زاد أنه منكم ظن لمن السجدتان ھذه فقال سجدتين سجد ثم خمسا العصر أو الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان
  ضعيف إسناد وھذا حسن  نقص أو

 ابنة في أتى األشعري أن  شرحبيل بن ھزيل عن قيس أبي عن ليلى أبي بن عن ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4073
 قال فأخبروه مسعود بن فأتوا قال شيئا االبن البنة يجعل ولم بقي ما ولألخت النصف لالبنة فجعل قال وأم ألب وأخت بن وابنة
 مسعود بن قال ثم قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قول وتركت بقوله أخذت ان المھتدين من أنا وما إذا ضللت لقد فقال
  ليلى أبي ابن لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  لألخت بقى وما السدس االبن والبنة النصف لالبنة

 عبد عن عبيدة أبي عن إبراھيم بن سعد عن مسعر عن خنيس بن بكر بن القدوس عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4074
  النقطاعه ضعيف إسناده  الرضف على الركعتين في سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول جلوس كان كأنما  قال هللا

 صلى النبي عن مسعود بن هللا عبد أبيه عن عبيدة أبي عن خصيف عن سلمة بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4075
 وأنت دتينسج سجدت ثم تشھدت أربع على ظنك وأكثر وأربع ثالث في فشككت الصالة في كنت إذا  قال سلم و عليه هللا

  النقطاعه ضعيف إسناده  سلمت ثم أيضا تشھدت ثم تسلم أن قبل جالس

 إذا  قال مسعود بن هللا عبد عن هللا عبد بن عبيدة أبو ثنا خصيف ثنا فضيل بن محمد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4076
 ثم سلم ثم ركعة فاركع فقم ثالثا صليت انك ظنك أكبر كان فإن أربعا أم صليت ثالثا تدر فلم جالس وأنت صالتك في شككت
 ضعيف إسناده  سلم ثم تشھد ثم سجدتين اسجد ثم فسلم أربعا صليت انك ظنك أكبر كان وان سلم ثم تشھد ثم سجدتين اسجد

  النقطاعه

 عبد بن عبيدة أبي نع الخطاب بن لعمر مولى محمد أبو ثنا العوام أنا قال يزيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4077
 أبو فقال النار من حصينا حصنا له كانوا الحنث يبلغوا لم ثالثة قدم من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن هللا

  صدمة أول في ذاك ولكن وواحد قال واحدا قدمت القراء سيد المنذر أبو كعب بن أبي فقال واثنين قال اثنين قدمت الدرداء
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا يرهلغ صحيح
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 أبي عن أبيه عن الخطاب بن لعمر مولى محمد أبي بن محمد عن العوام أنا قال ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4078
 فيه هإسناد  اثنان لي مضى ذر أبو فقال قال أيضا يزيد ثناه وكذا اثنين اال أقدم لم ذر أبو فقال قال انه اال معناه فذكر  عبيدة

  وانقطاع ضعيف

 عبيدة أبي عن الخطاب بن عمر مولى محمد أبو حدثني قال العوام ثنا قاال ويزيد محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4079
  مكرر   الخطاب بن عمر مولى محمد أبو فقاال ھشيما خالفا

 قال األنصار من رجل جنازة شھد  مالك بن أنس أن سيرين بن عن خالد أنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4080
 من رجال ان مرة ھشيم وقال القبر رجل قبل من وأدخلوه حديثه في خالد قال ھشيم قال أنس ذلك ينكر فلم االستغفار فأظھروا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  االستغفار له فأظھروا مالك بن أنس فشھده بالبصرة مات األنصار

 قبل من فسل بالميت فأمر جنازة في أنس مع كنت  قال محمد عن خالد ثنا األعلى عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4081
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القبر رجل

 السفر في صالة الناس أحسن أنس كان  قال سيرين بن أنس عن شعبة ثنا داود أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4082
  مسلم شرط على صحيح دهإسنا  والحضر

 في وھو لشيء يستشرف مالك بن أنس رأيت  قال سيرين بن أنس عن خالد أنا ھشيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4083
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  إليه ينظر الصالة

 معاوية وأبو هللا عبد قال قال يزيد بن األسود حدثني عمارة حدثني األعمش عن يحيى حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4084
 يجعل ال  قال المعنى هللا عبد عن األسود عن عمارة سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر وبن عمارة عن األعمش حدثنا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت فلقد يمينه عن ينصرف أن عليه حتما أن اال يرى ال جزءا نفسه من للشيطان أحدكم
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يساره عن انصرافه أكثر

 النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن منصور عن وشعبة سفيان عن سعيد بن يحيى ثنا قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4085
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نسي ھو بل وكيت كيت آية نسيت يقول أن ألحدكم بئسما  قال انه سلم و عليه هللا صلى

 هللا رسول يا  رجل قال هللا عبد عن وائل أبي عن وسليمان منصور ثنا سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4086
 شرط على صحيح إسناده  واآلخر باألول أخذت اإلسالم في أسأت وان تؤاخذ لم أحسنت ان قال الجاھلية في عملنا بما أنؤاخذ
  الشيخين

  هللا عبد عن عبيدة عن إبراھيم عن وسليمان منصور حدثني سفيان عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4087
 والجبال إصبع على واألرضين إصبع على السماوات يمسك هللا ان محمد يا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي أتى يھوديا أن

 بدت حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فضحك الملك أنا وليق ثم إصبع على والشجر إصبع على والخالئق إصبع على
 شرط على صحيح إسناده  له وتصديقا تعجبا عياض بن يعني فضيل وقال يحيى قال}  قدره حق هللا قدروا وما{  وقال نواجذه
  الشيخين

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن الضحى أبي عن أبيه عن سفيان عن الرحمن وعبد يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4088
 بإبراھيم الناس أولى إن{  قرأ ثم جل و عز ربي وخليل أبي منھم وليي وان النبيين من والة نبي لكل  سلم و عليه هللا صلى
  مكرر  آمنوا والذين النبي وھذا اتبعوه للذين

  قال يزيد بن الرحمن عبد سمعت وقال دادش بن جامع حدثني المسعودي عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4089
 ثم حصاة كل دبر يكبر حصيات بسبع رماھا ثم البيت واستقبل األيمن حاجبه عن الجمرة فجعل الوادي استبطن هللا عبد رأيت
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 الحافظ قال كما شاذ فھو"  البيت واستقبل"  قوله دون صحيح  البقرة سورة عليه أنزلت الذي مقام غيره إله ال والذي ھذا قال
  يساره على البيت جعل أنه والصواب الفتح في

 مرة بن هللا عبد حدثني قال األعمش عن المعنى األعمش ثنا قاال ووكيع سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4090
 وآلوي للحسن والمستوشمة والواشمة به علموا إذا وكاتبه وشاھداه وموكله الربا آكل  هللا عبد قال قال هللا عبد بن الحرث عن

  ضعيف إسناده  القيامة يوم سلم و عليه هللا صلى محمد لسان على ملعونون ھجرته بعد أعرابيا والمرتد الصدقة

 رسول ثنا قال هللا عبد عن وھب بن زيد ثنا قال األعمش ثنا ووكيع األعمش عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4091
 ليلة أربعين قال أو يوما أربعين في أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم ان  قال المصدوق الصادق وھو سلم و عليه هللا صلى هللا
 وأجله عمله كلمات بأربع الملك إليه جل و عز هللا يرسل ثم ذلك مثل مضغة يكون ثم ذلك مثل علقة يكون ثم ليلة وكيع قال

 اال وبينھا بينه يكون ما حتى الجنة أھل بعمل ليعمل أحدكم ان يرهغ إله ال فوالذي الروح فيه ينفخ ثم سعيد أو وشقي ورزقه
 وبينھا بينه يكون ما حتى النار أھل بعمل ليعمل أحدكم وان أھلھا من فيكون النار أھل بعمل له فيختم الكتاب عليه فيسبق ذراع
  الشيخين شرط على حصحي إسناده  أھلھا من فيكون الجنة أھل بعمل له فيختم الكتاب عليه فيسبق ذراع اال

 النبي عن هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن سليمان ثنا سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4092
 على صحيح إسناده  القتل سن من أول أنه ذاك دمھا من كفل آدم بن على كان اال ظلما نفس تقتل ال  قال سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط

 إذا  سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن شقيق عن األعمش عن سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4093
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يحزنه ذلك فإن صاحبھما دون اثنان يتناج فال ثالثة كانوا

 فأتى قبلة امرأة من أصاب رجال أن  مسعود بن عن عثمان أبي عن التيمي عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4094
 الحسنات إن الليل من وزلفا النھار طرفي الصالة أقم{  جل و عز هللا فأنزل كفارتھا عن يسأله سلم و عليه هللا صلى النبي
  ومتنا سندا ررمك الشيخين شرط على صحيح إسناده  أمتي من عمل لمن قال ھذه ألي هللا رسول يا قال}  السيئات يذھبن

 صلى محمدا ان  قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبو حدثني شعبة ثنا يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4095
 صحيح إسناده  صديقا هللا عند يكتب حتى ليصدق الرجل وان كذابا هللا عند يكتب حتى يكذب الرجل ان حدثنا سلم و عليه هللا
  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على

 محفلة شاة قال وربما محفلة اشترى من مسعود بن عن عثمان أبي عن التيمي عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4096
  خينالشي شرط على صحيح إسناده  البيوع تلقي عن سلم و عليه هللا صلى النبي ونھى  صاعا معھا وليرد فليردھا

 صلى النبي عن مرتين أو مرة قال هللا عبد عن مسروق عن عامر ثنا مجالد عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4097
 هللا إلى رأسه يرفع ثم جھنم على يقفه حتى بقفاه آخذ وملك القيامة يوم حبس اال الناس بين يحكم حكم من ما  سلم و عليه هللا
  ضعيف إسناده  خريفا أربعين يھوي جھنم في قاهأل الخطأ قال فإن جل و عز

  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن زر عن عاصم حدثني سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4098
  ومتنا نداس مكرر حسن إسناده  اسمي اسمه يواطئ بيتي أھل من رجل العرب يملك حتى الدنيا تنقضي ال أو الدنيا تذھب ال

 أتى  قال عتبة بن هللا عبد عن خالس عن قتادة ثنا ھشام عن سعيد بن يحيى على قرأت قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4099
 ثم فرجعوا شيئا فيھا يقل فلم بھا يدخل ان قبل فمات صداقا لھا سمى يكن ولم امرأة تزوج رجل عن فسئل مسعود بن هللا عبد
 ولھا نسائھا صداق لھا مني فھو أخطأت وان لذلك يوفقني جل و عز فا أصبت فإن رأي بجھد فيھا ولسأق فقال فسألوه أتوه

 لك يشھد من ھلم قال بذلك قضى أنه سلم و عليه هللا صلى النبي على أشھد فقال أشجع من رجل فقام العدة وعليھا الميراث
  مسلم شرط على صحيح إسناده  بذلك الجراح أبو فشھد بذلك
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 شاھداك ھلم فقال واشق بنت بروع في  قال أنه اال المعنى ھشام ثنا عمرو بن الملك عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4100
  مسلم شرط على صحيح إسناده  أشجع من رجالن والجراح سنان أبو فشھد ھذا على

 هللا صلى هللا رسول مع جلسنا إذا كنا  قال هللا عبد عن شقيق حدثني األعمش عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4101
 تقولوا ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال وفالن فالن على السالم عباده من هللا على السالم قلنا الصالة في سلم و عليه
 ورحمة النبي أيھا عليك مالسال والطيبات والصلوات  التحيات فليقل أحدكم جلس إذا ولكن السالم ھو هللا فإن هللا على السالم
 ال أن أشھد واألرض السماء بين صالح عبد كل أصابت ذلك قلتم إذا فإنكم الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  به فليدع إليه أعجبه الدعاء من أحدكم ليتخير ثم ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله

 إلى رجل جاء قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش ثنا قاال المعنى معاوية وأبو وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4102
 يطعم أن أجل من ولدك تقتل ان قال أي ثم قال خلقك وھو ندا  تجعل ان قال أكبر الذنب أي  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي
 إلھا هللا مع يدعون ال والذين{  كتابه في ذلك تصديق جل و عز هللا فأنزل قال جارك بحليلة تزاني نا ثم قال أي ثم قال معك
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  أثاما يلق ذلك يفعل ومن{  قوله إلى}  آخر

 بن وثنا هللا رسول يا قلنا قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش ثنا قاال نمير وبن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4103
 قال الجاھلية في عملنا بما أنؤاخذ هللا رسول يا  قلنا قال هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر
 على صحيح إسناده  واآلخر باألول أخذ اإلسالم في أساء ومن الجاھلية في عمل بما يؤاخذ لم اإلسالم في أحسن من فقال
  شيخينال شرط

 في يحدث رجل بينا  قال مسروق عن الضحى أبي عن األعمش ثنا قاال نمير وبن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4104
 كھيئة منه المؤمنين وأخذ وأبصارھم المنافقين بأسماع فأخذ السماء من دخان نزل القيامة يوم كان إذا قال األعظم المسجد
 سئل من الناس أيھا يا فقال يحدث فأنشأ جالسا فاستوى متكئا وكان له ذلك فذكرت هللا عبد على فدخلت مسروق قال الزكام
 قال جل و عز هللا ان أعلم هللا تعلم ال لما تقول أن العلم من فإن أعلم هللا فليقل عنده يكن لم فإن به فليقل عنده ھو علم عن منكم
 سلم و عليه هللا صلى النبي غلبوا لما قريشا ان}  المتكلفين من أنا وما أجر من عليه أسألكم ما قل{  سلم و عليه هللا صلى لنبيه

 جعل حتى الجھد من والميتة العظام فيھا أكلوا سنة فأخذتھم قال يوسف كسبع بسبع عليھم أعني اللھم قال عليه واستعصوا
 إن انا له فقيل قال مؤمنون انا}  العذاب عنا اكشف ربنا{  فقالوا الجوع من الدخان كھيئة السماء وبين بينه ما يرى أحدھم
 بدخان السماء تأتي يوم فارتقب{  تعالى قوله فذلك بدر يوم منھم هللا فانتقم فعادوا عنھم فكشف ربه فدعا عادوا عنھم كشفنا
 كشف ما القيامة يوم كان فلو هللا عبد فقال حديثه في نمير بن قال}  منتقمون إنا الكبرى البطشة نبطش يوم{  قوله إلى}  مبين
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عنھم

 على قرأت  قال هللا عبد عن يزيد بن األسود عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4105
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مدكر من ھل{  سلم و عليه هللا صلى النبي فقال مذكر من ھل سلم و عليه هللا صلى النبي

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4106
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يحزنه ذلك فإن واحد دون اثنان يتناجى فال ثالثة كنتم إذا

 رسول إلى أنظر كأني  هللا عبد قال قال وائل أبي عن األعمش ثنا قاال معاوية أبوو وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4107
 ويقول جبينه عن الدم يمسح معاوية أبو قال الدم ينضح فھو قومه ضربه األنبياء من نبيا يحكي وھو سلم و عليه هللا صلى هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يعلمون ال فإنھم لقومي أغفر رب

 صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش ثنا قاال معاوية وأبو وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4108
 هللا عند يكتب حتى ليكذب الرجل وان النار إلى يھدي والفجور الفجور إلى يھدي الكذب فإن والكذب إياكم  سلم و عليه هللا

 يعني وأنه الجنة إلى يھدي البر وان البر إلى يھدي الصدق فإن بالصدق عليكم سلم و هعلي هللا صلى النبي قال وقال كذابا
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 إسناده  الصدق ويتحرى يصدق الرجل يزال وما معاوية أبو قال صديقا هللا عند يكتب حتى الصدق ويتحرى ليصدق الرجل
  الشيخين شرط على صحيح

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن قيس عن إسماعيل أنا ويزيد وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4109
 صحيح إسناده  ويعلمھا بھا يقضي فھو حكمة هللا آتاه وآخر الحق في ھلكته على فسلطه ماال هللا آتاه رجل اثنتين في اال حسد ال

  الشيخين شرط على

 سألنا  قال مسعود بن عن الحنفي ماجد أبي عن الحرث بن يىيح عن حسن ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4110
  ضعيف إسناده  بتابع وليست متبوعة الجنازة الخبب دون ما فقال بالجنازة السير عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4111
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجاھلية بدعوى ودعا الخدود ولطم الجيوب شق من منا ليس  سلم و عليه هللا

 لنا قال قال هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن عمير بن عمارة عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4112
 لم ومن للفرج وأحصن للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا  سلم و هعلي هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع

 سلم و عليه هللا صلى النبي مع كنا  قال هللا عبد عن قيس عن خالد أبي بن عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4113
 ال{  هللا عبد قرأ ثم األجل إلى بالثوب المرأة ننكح ان في لنا رخص ثم فنھانا نستخصي أال هللا رسول يا فقلنا شباب ونحن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده}   لكم هللا أحل ما طيبات تحرموا

 سفر في كان رجال أن  أبيه عن الھاللي موسى أبي عن المغيرة بن سليمان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4114
 فقال فسأله مسعود بن فأتى قال عليك حرمت فقال موسى أبا فأتى حلقه فدخل ويمجه يمصه فجعل لبنھا فاحتبس امرأته فولدت
 يفضع إسناد وھذا بشواھده صحيح  العظم وأنشز اللحم أنبت ما اال الرضاع من يحرم ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  مسعود بن وعبدهللا الھاللي موسى أبي والد بين لإلنقطاع

 ان  الحاجة خطبة في قال أنه هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4115
 اال إله ال أن أشھد له ھادي فال ضللي ومن له مضل فال هللا يھده من أنفسنا شرور من با ونعوذ ونستغفره نستعينه  الحمد
 اتقوا} {  مسلمون وأنتم إال تموتن وال تقاته حق هللا اتقوا{  هللا كتاب من آيات ثالث قرأ ثم ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا
 إسناد وھذا صحيح  يةاآل آخر إلى}  سديدا قوال وقولوا هللا اتقوا} {  رقيبا عليكم كان هللا إن واألرحام به تساءلون الذي هللا

  النقطاعه ضعيف

 علمنا  قال هللا عبد عن عبيدة وأبي األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4116
  مسلم شرط على صحيح إسناده  ان يقل لم انه اال الحديث ھذا نحو فذكر الحاجة خطبة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 لما  قال يزيد بن الرحمن عبد عن صخرة أبي شداد بن جامع عن المسعودي ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4117
 يكبر حصيات بسبع رمى ثم األيمن حاجبه على الجمرة وجعل الكعبة واستقبل الوادي استبطن العقبة جمرة الجمرة هللا عبد أتى
"  البيت واستقبل"  قوله دون صحيح  البقرة سورة عليه أنزلت الذي رمى غيره إله ال والذي ھنا ھا من قال ثم حصاة كل مع

  شاذ"  البيت استقبل"  وقوله

 هللا رسول لي قال قال هللا عبد عن عبيدة عن إبراھيم عن األعمش عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4118
 من أسمعه ان اشتھي اني قال عليك أنزل وإنما عليك اقرأ كيف هللا رسول يا قلت القرآن علي اقرأ  سلم و عليه هللا صلى
 قال}  شھيدا ھؤالء على بك وجئنا بشھيد أمة كل من جئنا إذا فكيف{  بلغت فلما عليه فقرأت النساء سورة فافتتحت قال غيري
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  تذرفان وعيناه إليه نظرت
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 بن المعرور عن اليشكري هللا عبد بن المغيرة عن مرثد بن علقمة عن مسعر عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا -  4119
 معاوية وبأخي سفيان أبي وبأبي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بزوجي امتعني اللھم  حبيبة أم قالت قال هللا عبد عن سويد
 أو حله قبل شيئا يعجل لن مقسومة وأرزاق معدودة وأيام مضروبة آلجال جل و عز هللا سألت سلم و عليه هللا صلى النبي فقال
 قال وأفضل خيرا كان القبر في عذاب أو النار في عذاب من يعيذك ان جل و عز هللا سألت كنت ولو حله عن شيئا يؤخر
 يجعل لم جل و عز هللا ان سلم و عليه هللا صلى النبي فقال قال مسخ مما والخنازير قال أراه مسعر قال القردة ان عنده وذكر
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  ذلك قبل والخنازير قال أراه القردة كانت وقد عقبا وال نسال لمسيخ

  ومتنا سندا مكرر مسلم رجال فمن اليشكري عبدهللا بن المغيرة غير الشيخين

 إسناده  الخنازير في يشك ولم بإسناده نحوه  مرثد بن علقمة عن الثوري ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4120
  ومتنا سندا مكرر مسلم شرط على صحيح

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن مرة بن هللا عبد عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4121
 و عز هللا خليل صاحبكم ان بكر أبا التخذت خليال متخذا كنت ولو خله من خليل لك إلى أبرأ أني اال  سلم و عليه هللا صلى
  ومتنا سندا مكرر مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  جل

 النبي عن هللا عبد عن التيمي ةمھان بن وائل عن ذر عن الحكم عن المسعودي عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4122
 تكثرن ألنكن قال النار أھل أكثر لنا وما امرأة فقالت النار أھل أكثر فإنكن تصدقن النساء معشر يا  قال سلم و عليه هللا صلى
  للتحسين محتمل إسناد وھذا لغيره صحيح  العشير وتكفرن اللعن

 قال قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن األعمش عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4123
  القتل سن من أول بأنه ذلك دمھا من كفل األول آدم بن على كان اال ظلما تقتل نفس من ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 زياد عن الجزري الكريم عبد عن سفيان ثنا وكيع لفظ وھذا لمعنىا الرحمن وعبد وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4124
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أسمعت مسعود البن قال المزني مقرن بن معقل أباه ان معقل بن هللا عبد عن مريم أبي بن

  حسن إسناد وھذا صحيح  نعم قال توبة الندم  يقول

 رسول ثنا قال هللا عبد عن مسروق عن الضحى أبي عن جابر عن المسعودي ثنا عوكي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4125
 وقال ضعيف إسناده  لمسلم الخالبة تحل وال خالبة المحفالت بيع  قال المصدوق الصادق وھو سلم و عليه هللا صلى هللا

  صحيح بإسناد موقوفا الرزاق وعبد شيبة أبي ابن رواه:  الفتح في الحافظ وقال.  الصواب ھو الموقوف:  الدارقطني

 النبي عن يحدثه مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن زبيد عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4126
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  كفر وقتاله فسوق المسلم سباب  قال سلم و عليه هللا صلى

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وھب بن زيد عن األعمش ثنا وكيع اثن أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4127
 عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن هللا عبد سمعت قال وھب بن زيد سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد وحدثنا

 الذي الحق تؤدون قال منا ذلك أدرك لمن تأمر فما هللا رسول يا قلنا تنكرونھا وأمورا وفتنا أثرة بعدي سترون إنكم  سلم و
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  لكم الذي هللا وتسألون عليكم

 إال منكم وإن{   قال هللا عبد عن مرة عن السدي عن شعبة عن مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4128
 نعم قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن حدثه إسرائيل له قلت بأعمالھم منھا درونيص ثم يلجونھا أو يدخلونھا قال}  واردھا

  حسن إسناده  معناه ھذا كالما أو سلم و عليه هللا صلى النبي عن ھو
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 هللا لعن  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4129
 فجاءت يعقوب أم لھا يقال البيت في امرأة فبلغ قال هللا خلق المغيرات للحسن والمتفلجات والمتنمصات والمتوشمات شماتالوا
 جل و عز هللا كتاب في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن من ألعن ال مالي فقال وكيت كيت قلت انك بلغني فقالت إليه

 عنه نھاكم وما فخذوه الرسول آتاكم ما{  قرأت أما وجدتيه فقد قرأتيه كنت ان فقال تهوجد فما لوحيه بين ما ألقرأ اني فقالت
 فلم فنظرت فانظري اذھبي قال يفعلون أھلك ألظن اني قالت عنه نھى سلم و عليه هللا صلى النبي فإن قال بلى قالت}  فانتھوا

 يحدثه عابس بن الرحمن عبد من وسمعته قال تجامعنا لم كذلك كانت لو قال شيئا رأيت ما فقالت فجاءت شيئا حاجتھا من تر
  الشيخين شرط على صحيح األول إسناده  منصور حديث فاخترت منھا سمعه يعقوب أم عن

 النبي عن هللا عبد عن عبيدة عن إبراھيم عن منصور عن سفيان ثنا قال الرحمن عبد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4130
 أحدھم شھادة تسبق قوم يجيء ثم أربعا أو ثالثا يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم قرني الناس خير  قال انه سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  والعھد الشھادة على صبيان ونحن يضربونا أصحابنا وكان قال شھادته ويمينه يمينه

 بن عمرو عن وائل أبي عن وواصل واألعمش منصور عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4131
 قال خلقك وھو ندا جل و عز  تجعل ان قال جل و عز هللا عند أعظم الذنب أي هللا رسول يا  قلت قال هللا عبد عن شرحبيل

 ان قال ماذا ثم قلت مث قال معك يطعم ان مرة الرحمن عبد وقال طعامك من يأكل أن خشية ولدك تقتل ان ثم قال ماذا ثم قلت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  جارك بحليلة تزاني

 سألت  هللا عبد قال يقول وائل أبا سمعت قال األحدب واصل ثنا شعبة ثنا أسد بن بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4132
  شيخينال شرط على صحيح إسناده  فذكره أعظم الذنب أي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 هللا رسول سألت قال هللا عبد عن وائل أبي عن واصل عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4133
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  فذكره  سلم و عليه هللا صلى

 هللا عبد عن شرحبيل بن روعم عن وائل أبي عن منصور عن ورقاء ثنا حفص بن علي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4134
  صحيح  مھانا{  إلى}  آخر إلھا هللا مع يدعون ال والذين{  قرأ ثم فذكره أعظم الذنب أي هللا رسول يا  قلت قال

 صلى النبي عن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4135
  مسلم شرط على صحيح إسناده  والغنى والعفة والتقى الھدى أسألك اني اللھم  يقول كان نها سلم و عليه هللا

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4136
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  خليال قحافة أبي بن التخذت خليال متخذا كنت لو  سلم و عليه هللا صلى

  الشيخين

 هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن عمارة عن األعمش عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4137
 الصبح وصلى بجمع العشاءو المغرب بين جمع أنه اال لميقاتھا اال صالة صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ما  قال

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ميقاتھا لغير يومئذ

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  معناه  عمارة عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4138

 هللا عبد عن األحوص أبي عن مرة بن هللا عبد عن األعمش عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4139
 و عز هللا ان وذلك يقتل لم أنه واحدة أحلف أن من الي أحب قتال قتل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  تسعا أحلف ألن قال
  عنه هللا رضي بكر وأبا سموه اليھود ان ويقولون يرون كانوا فقال إلبراھيم ذلك فذكرت قال شھيدا واتخذه نبيا جعله جل

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده



 
 

467 
 

 عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن سفيان أنا الرزاق وعبد سفيان ثنا عمرو بن الملك عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4140
 كان والفتح هللا نصر جاء إذا نزلت لما الرزاق عبد قال توابا كان إنه واستغفره ربك بحمد فسبح نزلت لما  قال هللا عبد عن
 إسناد وھذا لغيره حسن  التواب أنت انك لي اغفر اللھم وبحمدك اللھم سبحانك يقول ان يكثر سلم و عليه هللا صلى النبي

  النقطاعه ضعيف

 قال واردھا إال منكم وإن هللا عبد عن مرة عن السدي عن إسرائيل عن الرحمن عبد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4141
  حسن إسناده  بأعمالھم عنھا يصدرون ثم كلھم النار الناس يرد  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 أبي عن النجود أبي بن عاصم عن زيد بن حماد أنا يزيد وثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4142
 يمينه عن خطوطا خط ثم هللا سبيل ھذا قال ثم خطا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا خط  قال مسعود بن هللا عبد عن وائل
 فاتبعوه مستقيما صراطي ھذا إن{  قرأ ثم إليه يدعو شيطان منھا سبيل كل على متفرقة يزيد قال سبل ھذه قال ثم شماله وعن
  حسن إسناده}   سبيله عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال

 هللا صلى هللا رسول سمعت قال هللا عبد عن شقيق عن عاصم عن زائدة ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4143
  حسن إسناده  مساجد القبور يتخذ ومن أحياء وھم الساعة تدركه من الناس شرار من ان  يقول سلم و عليه

 النبي عن هللا عبد عن األحوص أبي عن األقمر بن علي عن شعبة ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4144
  مسلم شرط على صحيح إسناده  الناس شرار على اال الساعة تقوم ال أو الساعة تقوم  قال سلم و عليه هللا صلى

 ويسلم الصالة في نتكلم كنا  قال هللا عبد عن شقيق عن عاصم عن زائدة ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4145
 ما فأخذني علي يرد فلم يصلي وھو عليه فسلمت سلم و عليه هللا صلى النبي فأتيت بالحاجة أحدنا ويوصي بعض على بعضنا
 وھذا صحيح  الصالة في تكلموا ال ان أحدث قد وانه شاء ما أمره من يحدث جل و عز هللا ان قال صلى فلما حدث وما قدم

  حسن إسناد

  قال جابر بن أسير عن قتادة أبي عن أسير عن ھالل بن حميد عن أيوب ثنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4146
 ان فقال فجلس متكئا وكان قال الساعة جاءت مسعود بن هللا عبد يا اال ھجير له ليس رجل فجاء بالكوفة حمراء ريح ھاجت
 نحو بيده ونحى اإلسالم أھل لھم ويجمع اإلسالم ألھل يجمعون عدوا قال غنيمةب يفرح وال ميراث يقسم ال حتى تقوم ال الساعة
 غالبة اال ترجع ال للموت شرطة المسلمون فيشترط قال شديدة ردة القتال ذاكم عند ويكون قال نعم قال تعني الروم قلت الشام

 ال للموت شرطة المسلمون يشترط ثم طةالشر وتفنى غالب غير كل وھؤالء ھؤالء فيفيء الليل بينھم يحجز حتى فيقتتلون
 المسلمون يشترط ثم الشرطة وتفنى غالب غير كل وھؤالء ھؤالء فيفيء الليل بينھم يحجز حتى فيقتتلون غالبة اال ترجع
 الرابع اليوم كان فإذا الشرطة وتفنى غالب غير كل وھؤالء ھؤالء فيفيء يمسوا حتى فيقتتلون غالبة اال ترجع ال للموت شرطة
 ان حتى مثلھا نر لم قال واما مثلھا يرى ال قال أما مقتلة فيقتلون عليھم الدبرة جل و عز هللا فيجعل اإلسالم أھل بقية إليھم نھد

 فبأي الواحد الرجل اال منھم بقى يجدونه فال مائة كانوا األب بنو فيتعاد قال ميتا يخر حتى يخلفھم فما بجنباتھم ليمر الطائر
 في خلف قد الدجال ان الصريخ جاءھم قال ذلك من أكثر ھو بناس سمعوا إذ كذلك ھم بينا قال يقاسم ميراث أي أو يفرح غنيمة

 ألعلم اني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال طليعة فوارس عشرة فيبعثون ويقبلون أيديھم في ما فيرفضون ذراريھم
 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  يومئذ األرض ھرظ على فوارس خير ھم خيولھم وألوان آبائھم وأسماء أسماءھم
  أطول متنه وھذا سندا 3643مكرر مسلم رجال فمن قتادة أبي غير الشيخين رجال

 عن قتادة أبي عن ھالل بن حميد عن"  صوابه"  جابر بن أسير عن قتادة أبي عن)  أسير عن(  ھالل بن حميد عن"  قوله
 "  جابر بن أسير
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 و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عن عثمان أبي عن سليمان عن إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن -  4147
 ان ليس ثم نائمكم ولينبه قائمكم ليرجع ينادي قال أو يؤذن فإنه سحوره من بالل نداء قال أو بالل أذان أحدكم يمنعن ال  سلم
  الشيخين شرط على صحيح سنادهإ  ھكذا يقول حتى ھكذا قال أو ھكذا يقول

 عليه هللا صلى هللا رسول قسم  قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش ثنا معاوية أبو حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4148
 رنألخب أما هللا عدو يا هللا عبد قال جل و عز هللا وجه بھا أريد ما القسمة ھذه ان األنصار من رجل فقال قال قسما سلم و

 موسى على هللا رحمة وقال وجھه فاحمر سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكرت قال قلت بما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ومتنا سندا مكرر  فصبر ھذا من بأكثر أوذي قد

 قلت قال علقمة عن يالشعب عن داود ثنا قاال المعنى زائدة أبي وبن داود أنا إسماعيل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4149
 ليلة ذات فقدناه قد ولكنا أحد منا صحبه ما فقال أحد منكم الجن ليلة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صحب ھل  مسعود البن
 من يجيء به نحن إذا السحر في قال أو الصبح وجه في كان فلما قوم بھا بات ليلة بشر فبتنا قال فعل ما أستطير اغتيل فقلنا
 فأراني بنا فانطلق قال عليھم فقرأت فأتيتھم الجن داعي أتاني انه فقال فيه كانوا الذي فذكروا هللا رسول يا فقلنا حراء قبل

 فقال الجزيرة جن من وكانوا الزاد ليلتئذ فسألوه عامر قال زائدة أبي بن قال الزاد سألوه الشعبي وقال قال نيرانھم وآثار آثارھم
 زاد فإنھما بھما تستنجوا فال لدوابكم علف روثة أو بعرة وكل لحما عليه كان ما أوفر أيديكم في عيق عليه هللا اسم ذكر عظم كل

  مسلم رجال فمن ھند أبي بن داود غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  الجن من إخوانكم

 مع حج انه  يزيد بن الرحمن عبد عن إبراھيم عن كمالح عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4150
 سورة عليه أنزلت الذي مقام ھذا وقال يمينه عن ومنى يساره عن البيت وجعل قال حصيات بسبع الجمرة رمى وانه هللا عبد

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  البقرة

 عبد عن مھانة بن وائل عن يحدث ذرا سمعت قال حكمال عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4151
 أو النساء علية من ليست امرأة فقالت النار أھل أكثر فإنكن تصدقن  للنساء قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن هللا
  للتحسين محتمل نادإس وھذا لغيره صحيح  العشير وتكفرن اللعن تكثرن انكن قال بم أو لم أو فيم هللا رسول يا أعقلھن من

 عبد أصحاب من الرباب تيم من مھانة بن وائل عن ذر عن الحكم حدثني شعبة ثنا بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4152
 علية من ليست امرأة فقالت النار أھل أكثر فإنكن تصدقن  للنساء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن هللا

  لغيره صحيح  الحديث فذكر ولم وبم فيم النساء

 هللا عبد سمعت يقول وائل أبا سمعت قال مرة بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4153
 منھا ظھر ما الفواحش{  حرم ولذلك جل و عز هللا من أغير أحد ال  قال رفعه وقد نعم قال هللا عبد من سمعته أنت قلت يقول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نفسه مدح ولذلك جل و عز هللا من المدح إليه أحب أحد وال بطن وما

 جاء رجال ان  يحدث وائل أبا سمع انه مرة بن عمرو عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4154
 هللا رسول كان التي النظائر عرفت لقد الشعر كھذ ھذا هللا عبد فقال ركعة في كله المفصل قرأت اني فقال مسعود بن إلى

 على صحيح إسناده  ركعة كل في سورتين سورتين المفصل من سورة عشرين فذكر قال بينھن يقرن سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط

 في حجاج قال عبيدة أبي عن يمإبراھ بن سعد عن شعبة ثنا قاال وحجاج جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4155
 كأنه األوليين الركعتين في قعد إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  مسعود بن هللا عبد أبيه عن عبيدة أبا سمعت حديثه
 حتى قال يقوم حتى فقلت بشيء شفتيه يحرك سعد كان شعبة قال حجاج قال يقوم حتى قال يقوم حتى لسعد قلت الرضف على
  النقطاعه ضعيف إسناده  يقوم
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 عبد عن حرب بن سماك عن المسعودي أنا ويزيد شعبة ثنا قاال وحجاج جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4156
 و عليه هللا صلى النبي عند كنا  حجاج قال قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن هللا عبد عن هللا عبد بن الرحمن

 ومصيبون منصورون انكم قال أتاه من آخر في فكنت أربعون ونحن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول جمعنا يزيد قال قالف سلم
 قال النار من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب ومن المنكر عن ولينه بالمعروف وليأمر هللا فليتق ذلك أدرك فمن لكم ومفتوح
 شيئا أبيه من سمع فقد الحديث لھذا أبيه من مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد اعسم ثبت إن حسن إسناده  رحمه وليصل يزيد
  التقريب في الحافظ قال كما يسيرا

 الرحمن عبد عن حرب بن سماك عن إسرائيل أنا الرزاق وعبد شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4157
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت الرزاق عبد قال قال انه سلم و عليه هللا صلى يالنب عن أبيه عن مسعود بن هللا عبد بن

 سماع ثبت إن حسن إسناد وھذا صحيح  سامع من له أحفظ مبلغ فرب يبلغه حتى فحفظه حديثا منا سمع امرأ هللا نضر  يقول
  التقريب في الحافظ قال كما يسيرا شيئا أبيه من سمع فقد الحديث لھذا أبيه من مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد

 وساج بن عقبة سمعت قال حجاج قال شعبة حدثني قال وحجاج شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4158
 وحده صالته على الجميع في الرجل صالة فضل  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن األحوص أبي عن

 إلى يرفع كان قلما هللا عبد ألن أرفعه أن أھاب أنا قال لغيري رفعه وقد لي شعبة يرفعه ولم حجاج قال درجة وعشرون خمس
  البخاري رجال فمن وساج بن عقبة غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  سلم و عليه هللا صلى النبي

 أن  مسعود بن عن الجشمي األحوص أبي عن مورق عن ادةقت أنا ھمام ثنا بھز حدثنيه أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4159
 إسناده  صالته مثل كلھا صالة وعشرين بخمس وحده الرجل صالة على الجميع صالة يفضل كان سلم و عليه هللا صلى النبي

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح

 بن هللا عبد عن األحوص أبي عن يحدث إسحاق أبا سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4160
 فقولوا ركعتين كل في قعدتم إذا فقال وخواتمه وجوامعه الخير فواتح علم سلم و عليه هللا صلى محمدا ان  قال انه مسعود
 ال أن أشھد الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات

 هللا صلى محمدا وان جل و عز ربه به فليدع إليه أعجبه الدعاء من أحدكم ليتخير ثم ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله
 يصدق الرجل ان قال سلم و عليه هللا صلى محمدا وان الناس بين القالة النميمة ھي قال العضة ما أنبئكم أال قال سلم و عليه
 األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  كذابا يكتب حتى ويكذب صديقا يكتب حتى
  مسلم رجال فمن

 صلى النبي عن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4161
  مسلم شرط على صحيح إسناده  عنه هللا رضي بكر أبا التخذت خليال أحدا أمتي من متخذا كنت لو  قال انه سلم و عليه هللا

 صلى النبي عن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4162
  مسلم شرط على صحيح إسناده  والغنى والعفاف والتقى الھدى أسألك اني اللھم  يقول كان انه سلم و عليه هللا

 هللا صلى النبي عن هللا عبد عن األسود عن إسحاق أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4163
  ينالشيخ شرط على صحيح إسناده  مدكر من ھل{  الحرف ھذا يقرأ كان انه  سلم و عليه

 عن إسحاق أبو أنا عفان قال إسحاق أبي عن شعبة حدثنا قاال وعفان جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4164
 فسجد النجم قرأ انه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن يحدث األسود سمعت قال إسحاق أبي عن محمد وقال األسود

 بعد رأيته لقد هللا عبد قال ھذا يكفيني وقال جبھته إلى فرفعه تراب أو حصى من كفا أخذ اشيخ أن غير معه كان من وسجد بھا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  كافرا قتل



 
 

470 
 

 بي مر  قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4165
 بكر أبو إليه فسبقني بكر وأبو أنا فابتدرت عمر فقال عبد أم بن يا تعطه سل فقال أصلي وأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 ال عين وقرة يبيد ال نعيما أسألك اني اللھم أدع أن أكاد ال الذي دعائي من ان فقال بكر أبو إليه سبقني اال خير إلى استبقنا وما
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا حسن  الخلد جنة الجنة أعلى في محمد النبي ومرافقة تنفد

 عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن شعبة عن ويحيى شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4166
 الق الجنة أھل ربع تكونوا ان أترضون قال أربعين من نحوا قبة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنا  قال انه هللا عبد
 الجنة أھل نصف تكونوا أن ألرجو اني بيده محمد نفس والذي فقال نعم فقلنا الجنة أھل ثلث تكونوا ان أترضون قال نعم قلنا

 السوداء الشعرة أو األسود الثور جلد في البيضاء كالشعرة اال الشرك أھل في أنتم وما مسلمة نفس اال يدخلھا ال الجنة ان وذاك
  الشيخين شرط على صحيح سنادهإ  األحمر الثور جلد في

 سمعت يقول سلمة بن هللا عبد سمعت قال مرة بن عمرو عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4167
 وينزل الساعة علم عنده هللا}  إن{  الخمس غير شيء كل مفاتيح سلم و عليه هللا صلى نبيكم أوتي  يقول مسعود بن هللا عبد

 له قلت قال{  خبير عليم هللا إن تموت أرض بأي نفس تدري وما غدا تكسب ماذا نفس تدري وما األرحام في ما ويعلم الغيث
  مكرر لغيره صحيح  مرة خمسين من أكثر نعم قال هللا عبد من سمعته أنت

 الحنفي يعني ماجد أبا سمعت قال المجبر بن يحيى سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4168
 هللا صلى هللا رسول وجه أسف وكأنما بقطعة فأمر بسارق أتى قطعه رجل أول ألذكر اني  قال هللا عبد مع قاعدا كنت قال
 إذا لألمام ينبغي انه أخيكم على للشيطان عونا تكونوا ال يمنعني وما قال قطعه كرھت كأنك هللا رسول يا قالوا قال سلم و عليه
}   رحيم غفور وهللا لكم هللا يغفر أن تحبون أال وليصفحوا وليعفوا{  العفو يحب عفو جل و عز هللا ان يقيمه أن حد إليه ھىانت

  ضعيف إسناد وھذا بشواھده حسن

 معناه فذكر  الحنفي ماجد أبي عن التيمي هللا عبد بن يحيى عن سفيان أنبأنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4169
  سابقه مكرر بشواھده حسن  رماد عليه ذر يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وجه أسف كأنما وقال

 مسجد أمام وكان سويد بن إبراھيم عن كھيل بن سلمة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4170
 فسجد قال نعم فقلت أعور يا وأنت فقال له فقيل خمسا أم ثالثا أصلي أدري فال الظھر علقمة بنا صلى قال  علقمة بعد علقمة

 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  ذلك مثل سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن علقمة حدث ثم سجدتين
  الشيخين رجال

 عن األسدي عيسى عن كھيل بن سلمة نع شعبة عن وحجاج شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4171
 صحيح إسناده  بالتوكل يذھبه هللا ولكن اال منا وما الشرك من الطيرة  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن زر

  النسائي عدا ما السنن أصحاب له روى فقد األسدي عيسى غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 عن هللا عبد عن مسروق عن الضحى أبي عن جابر عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 4172
 السالم نسيت فيما بعد نسيت فما وجھه بياض أرى حتى شماله وعن يمينه عن يسلم كان انه  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  جابر لضعف ضعيف إسناد وھذا صحيح  هللا ورحمة عليكم السالم هللا ورحمة عليكم

 عبد عن السلماني عبيدة عن إبراھيم عن وسليمان منصور عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4173
 ايمانھم شھاداتھم تسبق قوم يخلف ثم يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم قرني خيركم  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا

  الشيخين شرط على صحيح دهإسنا  شھاداتھم وإيمانھم
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 عن إبراھيم حدثني قال عليه وقرأته منصور إلى كتب قال شعبة ثنا جعفر بن محمد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4174
 قال علقمة يدري ال القائل إبراھيم نقص أم زاد أدري ال صالة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صلى  قال هللا عبد عن علقمة
 حدث لو فقال بوجھه علينا أقبل ثم سجدتين وسجد القبلة واستقبل رجله فثنى بصنيعه فحدثناه استقبلنا ثم هللا عبد أو نقص أو زاد
 أقرب فليتحر صالته في شك ما وأيكم فذكروني نسيت فإن تنسون كما أنسى بشر أنا إنما ولكن ألنبأتكموه شيء الصالة في
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سجدتين يسجد ثم ويسلم عليه فليتم للصواب ذلك

 هللا صلى النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن منصور عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4175
  لزوجھا تنعتھا أجل المرأة المرأة تباشر وال يحزنه أجل صاحبھما دون اثنان يتناج فال ثالثة كنتم إذا  قال انه سلم و عليه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن منصور عن شعبة ثنا قاال وحجاج جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4176
 رآنالق واستذكروا نسي ھو بل وكيت كيت آية نسيت يقول ان ألحدھم بئسما أو ألحدكم بئسما  قال انه سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عقله أومن بعقله النعم من الرجال صدور من تفصيا أسرع فإنه

 كنا قال هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال منصور عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني  عبد حدثنا -  4177
 أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات قولوا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال وفالن فالن على السالم نقول
 إذا فإنكم ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال أن أشھد الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي
 شرط على صحيح إسناده  السماء فيو األرض في صالح عبد كل على سلمتم الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم قلتم

  الشيخين

 صلى النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن وزبيد منصور عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4178
  شيخينال شرط على صحيح إسناده  وائل أبا سمعت زبيد حديث في قال كفر وقتاله فسق المؤمن سباب  قال انه سلم و عليه هللا

 عبد عن يحدث حسان بن القاسم سمعت قال ركين حدثني شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4179
 وجر الشيب وتغيير الصفرة عشرا يكره كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مسعود بن هللا عبد عن حرملة بن الرحمن
 والتمائم بالمعوذات إال والرقى محلھا غير في بالزينة والتبرج بالكعاب والضرب بالذھ حلقة قال أو الذھب وخاتم اإلزار
  ضعيف إسناده  يحرمه ان غير من الصبي وإفساد الماء وعزل

 النبي عن هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال مغيرة عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4180
 فيقال أصحابي رب يا فأقول دوني ليختلجن ثم منكم رجال لي وليرفعن الحوض على فرطكم أنا  قال انه سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  بعدك أحدثوا ما تدري ال انك لي

 هللا رسول نھانا  قال هللا عبد عن طيئ من رجل عن التياح أبي عن شعبة ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4181
 عبد عن أبيه عن الطائي أخرم حدثني نعم عنده جالسا وكان جمرة أبو فقال والمال األھل في التبقر عن سلم و عليه هللا صلى
 ما التياح ألبي فقلت شعبة قال كذا وأھل بالمدينة وأھل براذان بأھل فكيف هللا عبد فقال قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا

  والجھالة اإلضطراب علتھما ضعيف كالھما إسنادان له الحديث ھذا  الكثرة فقال التبقر

 الھذيل أبي بن هللا عبد سمعت قال رجاء بن إسماعيل عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4182
 خليال متخذا كنت لو  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن يحدث مسعود بن هللا عبد سمعت قال األحوص أبي عن يحدث
  مسلم شرط على صحيح إسناده  خليال صاحبكم جل و عز هللا أتخذ وقد وصاحبي أخي ولكنه خليال بكر أبا التخذت
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 إلى رفعه وأحسبه قال هللا عبد عن وائل أبي عن واصل عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4183
 الھرج موسى أبو فقال الجھل فيھا ويظھر العلم فيھا يزول أيام الھرج أيام الساعة يدي بين  قال انه سلم و هعلي هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القتل الحبش بلسان

 هللا عبد عن طيئ من رجل األخرم بن عن التياح أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4184
  ضعيف إسناده  والمال األھل في التبقر عن نھى انه  سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن

 النبي عن هللا عبد عن أبيه عن يحدث جمرة أبا سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4185
  ضعيف إسناده  بكذا وأھل بكذا وأھل بالمدينة أھل ھلينأ ثالثة له من كيف  هللا عبد وقال قال سلم و عليه هللا صلى

 أبا سمعت حجاج قال العيزار بن الوليد عن شعبة ثنا وحجاج شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4186
  قال لنا سماه وما هللا عبد دار إلى بيده وأشار الدار ھذه صاحب حدثنا قال الشيباني عمرو أبي عن محمد وقال الشيباني عمرو
 أي ثم قال لوقتھا الحجاج قال وقتھا على الصالة فقال جل و عز هللا إلى أحب العمل أي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  لزادني استزدته ولو هللا سبيل في الجھاد ثم قال أي ثم قال الوالدين بر ثم قال

 هللا صلى النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن منصور عن شعبة ثنا جعفر بن محمد حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4187
 حتى الكذب ويتحرى يكذب الرجل يزال وال صديقا يكتب حتى الصدق ويتحرى يصدق الرجل يزال ال  قال انه سلم و عليه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  كذابا يكتب

 ألخبر اني  قال انه هللا عبد عن وائل أبي عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4188
 السآمة خشية بالموعظة األيام في يتخولنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان أملكم ان خشية إليكم الخروج فيمنعني بجماعتكم

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  علينا

 أبي عن ھاشم وأبي والمغيرة وحماد ومنصور سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4189
 النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات  التحيات  التشھد في قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن وائل

 صحيح إسناده  ورسوله عبده محمدا وأن هللا اال إله ال أن أشھد الصالحين هللا عباد ىوعل علينا السالم وبركاته هللا ورحمة
  الشيخين شرط على

 عن هللا عبد عن وائل أبي عن واألعمش منصور عن سفيان ثنا مھدي بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4190
 كأنه حتى لزوجھا فتنعتھا المرأة المرأة تباشر وال واحد دون اثنان ينتجي فال ثالثة كنتم إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ثوب بينھما يكون ان اال قال منصورا أرى قال إليھا ينظر

 النبي نع هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4191
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  معناه فذكر ثالثة كنتم إذا  قال سلم و عليه هللا صلى

 عن سويد بن إبراھيم عن هللا عبيد بن الحسن عن زياد بن الواحد عبد حدثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4192
 والحمد  الملك وأمسى أمسينا قال أمسى إذا سلم و عليه هللا لىص هللا رسول كان  قال مسعود بن عن يزيد بن الرحمن عبد
 عبيدهللا بن الحسن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  له شريك ال وحده هللا اال إله ال 

  مسلم رجال فمن سويد بن وإبراھيم

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن انسفي ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4193
 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  بمثلي يتمثل ال الشيطان فإن رآني فقد المنام في رآني من  سلم و عليه هللا صلى
  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال
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 هللا عبد عن حبيش بن زر عن عاصم بن عيسى عن سلمة عن سفيان عن لرحمنا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4194
 رجاله صحيح إسناده  بالتوكل يذھبه جل و عز هللا ولكن شرك الطيرة شرك الطيرة  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
  ثقة وھو النسائي عدا السنن أصحاب له روى فقد عاصم بن عيسى غير الشيخين رجال ثقات

 وسلمان موسى أبي إلى رجل جاء قال ھزيل عن قيس أبي عن سفيان عن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4195
 هللا عبد فأتى سيتابعنا فإنه هللا عبد وائت النصف ولألخت النصف لالبنة  فقاال وأخت بن وابنة ابنة عن فسألھما ربيعة بن

 هللا رسول قضاء قال أو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بقضاء فيھا ألقضين المھتدين من أنا وما إذا ضللت قد فقال فأخبره
 البخاري شرط على صحيح إسناده  فلالخت بقى وما السدس االبن والبنة النصف لالبنة سفيان قال كذا سلم و عليه هللا صلى
  البخاري رجال فمن وھزيل قيس أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4196
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  متى بن يونس من خيرا يكون أن ألحد ينبغي ال  قال سلم و

 على صحيح إسناده  متى بن يونس من خير اني مأحدك يقولن ال  قال بإسناده الزبيري أحمد أبو وحدثناه أبي قال - 4197
  الشيخين شرط

 عن لنا صاحب ثنا زرعة أبو حدثنا قال القعقاع بن عمارة عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4198
 النقبة هللا رسول يا فقال أعرابي فقام شيئا شيء يعدي ال  فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فينا قام قال مسعود بن هللا عبد
 األول أجرب فما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال كلھا فتجرب العظيمة اإلبل في بذنبه أو البعير بمشفر تكون الجرب من
 عن راويه إلبھام ضعيف إسناد وھذا صحيح  ورزقھا ومصيباتھا حياتھا فكتب نفس كل هللا خلق صفر وال ھامة وال عدوى ال
  مسعود ناب

 مع وقمت صليت  قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش عن سفيان ثنا الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4199
  وأدعه أجلس ان ھممت قال ھممت ما قلنا قال سوء بأمر ھممت حتى قائما يزل فلم ليلة ذات سلم و عليه هللا صلى النبي
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 النبي عن هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4200
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الدماء في العباد بين يحكم ما أول ان  قال أنه سلم و عليه هللا صلى

 عن وائل أبي عن سليمان ثنا عفان قال سليمان عن شعبة ثنا قاال عفانو جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4201
 صحيح إسناده  فالن غدرة ھذه يقال جعفر بن قال القيامة يوم لواء غادر لكل  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد
  الشيخين شرط على

 عن هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال سليمان عن ةشعب حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4202
 التكرار ھذا يثبت ولم مكرر  فالن غدرة ھذه يقال جعفر بن قال القيامة يوم لواء غادر لكل  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي
  الخطية النسخ في

 كأني قال هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال سليمان عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4203
 اللھم ويقول جبھته فيمسح قال يصرع حتى يضربونه قومه كان  قال نبيا يحكي وھو سلم و عليه هللا صلى النبي إلى أنظر
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يعلمون ال انھم لقومي اغفر

 قسم  هللا عبد قال قال وائل أبا سمعت قال سليمان عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4204
 سلم و عليه هللا صلى النبي فأتيت قال هللا وجه بھا أريد ما لقسمة ھذه ان رجل فقال قسما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
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 هللا يرحمنا قال أحسبهو شعبة قال أخبره لم اني وددت حتى وغضب قال وأظنه شعبة قال وجھه فاحمر له ذلك فذكرت
  فصبر ذلك من بأكثر أوذي قد شك فيھا ليس ھذه فصبر ھذا من بأكثر أوذي قد وموسى هللا يرحمنا في شعبة شك وموسى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 سويد بن الحرث عن التيمي إبراھيم سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4205
 فقال شديدا وعكا توعك انك هللا رسول يا فقلت يوعك وھو سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على دخلت  قال هللا عبد عن

 يصيبه مسلم من ما قال ثم أجل أو نعم قال أجرين لك بأن قلت منكم رجلين وعك أوعك اني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ورقھا الشجرة تحت كما خطاياه عنه جل و عز هللا حط اال فوقھا فما شوكة أذى

 عبد عن مسروق عن الضحى أبي عن ومنصور سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4206
 قال يوسف كسبع بسبع عليھم نىأع اللھم قال عليه استعصوا قد قريشا رأى لما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  هللا

 من يخرج وجعل والميتة الجلود أكلوا حتى أحدھما وقال والعظام الجلود أكلوا حتى شيء كل حصت حتى السنة فأخذتھم
 قال ثم فدعا قال عنھم يكشف ان جل و عز هللا فادع ھلكوا قد قومك ان محمد أي فقال سفيان أبو فاتاه الدخان كھيئة الرجل
 على صحيح إسناده}   مبين بدخان السماء تأتي يوم فارتقب{  اآلية ھذه قرأ ثم منصور حديث في ھذا فعد دوايعو ان اللھم
  الشيخين شرط

 عبد عن أبيه عن يزيد بن الرحمن عبد بن محمد عن جبير بن حكيم عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4207
 قالوا وجھه في كدوحا أو خدوشا القيامة يوم مسألته جاءت يغنيه ما وله سأل من  سلم و ليهع هللا صلى هللا رسول قال قال هللا
 سندا مكرر جبير بن حكيم لضعف ضعيف إسناد وھذا حسن  الذھب من حسابھا أو درھما خمسون قال غناه وما هللا رسول يا

  ومتنا

 النبي عن هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن مرة بن عمرو عن المسعودي حدثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4208
  وتركھا راح ثم صائف يوم في شجرة ظل في قال راكب كمثل الدنيا ومثل مثلي إنما وللدنيا مالي  قال سلم و عليه هللا صلى
  حسن إسناد وھذا صحيح

 عن المصطلق بن الحرث بن عمرو عن أبيه عن خزاعة مولى دينار بن عيسى ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4209
 حسن  ثالثين صمنا مما أكثر وعشرين تسعا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على رمضان صمنا ما  قال مسعود بن

  ضعيف إسناد وھذا لغيره

 قال هللا عبد عن زاذان عن السائب بن هللا عبد عن سفيان ثنا قاال الرحمن وعبد وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4210
 صحيح إسناده  السالم أمتي من يبلغوني سياحين مالئكة األرض في  ان  وكيع قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  الصحيح رجال ثقات رجاله

 قال قال ةعلقم عن األسود بن الرحمن عبد عن كليب بن عاصم عن سفيان عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4211
  مكرر  أول في يديه فرفع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة بكم أصلي  هللا عبد

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4212
 ھذه ونزلت قال غضبان عليه وھو جل و عز هللا لقي فاجر فيھا وھو مسلم امرئ مال بھا يقتطع صبر يمين على حلف من
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  اآلية آخر إلى}  قليال ثمنا وأيمانھم هللا بعھد يشترون الذين إن{  اآلية

 عبد عن سلمة بن شقيق حميد قال وائل أبي عن األعمش ثنا قاال الرؤاسي وحميد وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4213
 شرط على صحيح إسناده  الدماء في القيامة يوم الناس بين يقضى ما أول  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا

  الشيخين
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 شرط على صحيح إسناده  فذكره  وائل أبا سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4214
  اومتن سندا مكرر الشيخين

 مسروق عن إبراھيم عن زبيد عن سفيان عن الرحمن وعبد سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني أحمد بن هللا عبد حدثنا - 4215
 إسناده  الجاھلية بدعوى ودعا الجيوب وشق الخدود ضرب من منا ليس  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن

  الشيخين شرط على صحيح

 منصور عن سفيان عن الرحمن وعبد هللا عبد عن شقيق عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد احدثن - 4216
  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن شقيق عن وكيع وقال الجنة قال هللا عبد عن وائل أبي عن واألعمش

  الشيخين شرط على صحيح دهإسنا  ذلك مثل والنار نعله شراك من أحدكم إلى أقرب للجنة

 عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن عبيدة عن إبراھيم عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4217
 حصحي إسناده  شھادتھم وأيمانھم أيمانھم شھادتھم تسبق قوم يجيء ثم يلونھم الذين ثم يلونھم الذين ثم قرني الناس خير  سلم و

  الشيخين شرط على

 في من قرأت  هللا عبد قال قال مالك بن خمير عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4218
 سندا مكرر ضعيف إسناد وھذا صحيح  الكتاب في ذؤابة له ثابت بن زيد وان سورة سبعين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ومتنا

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن طارق عن الحكم أبي سيار عن سلمان بن بشير ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4219
 برزق هللا أتاه جل و عز با أنزلھا ومن حاجته تسد ال ان من قمنا كان بالناس فأنزلھا فاقة به نزلت من  سلم و عليه هللا صلى
  مكرر حسن إسناده  آجل موت أو عاجل

 وھو أبي قال فذكره  حمزة أبي سيار عن إسماعيل أبي بشير عن سفيان أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4220
  حسن إسناده  بشيء شھاب بن طارق عن يحدث لم الحكم أبو وسيار قال حمزة أبو سيار الصواب

 هللا عبد عن ربيعة بن وھب عن الليثي عمير بن عمارة عن األعمش عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4221
 فقه قليل بطونھم شحوم كثيرة ثقفي وختنھما قرشيان أو قرشي وختنھما ثقفيان رجالن دخل إذ الكعبة بأستار لمستتر إني  قال

 رفعنا إذا يسمع أراه اآلخر قال نقول ما يسمع جل و عز هللا أترى لصاحبه أحدھم فقال بينھم فيما بحديث فتحدثوا قلوبھم
 ذلك فذكرت سلم و عليه هللا صلى النبي فأتيت كله ليسمعه انه شيئا منه يسمع كان لئن اآلخر قال خافتنا إذا يسمع وال أصواتنا

 الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح  اآلية}  أبصاركم وال سمعكم عليكم يشھد أن تستترون كنتم وما{  جل و عز هللا فأنزل له
  الكوفي ربيعة بن وھب غير

 معناه فذكر  هللا عبد عن يزيد بن الرحمن عبد عن عمارة عن األعمش حدثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4222
 على صحيح إسناده  الخاسرين من فأصبحتم{  قوله إلى}  أبصاركم وال سمعكم عليكم يشھد أن تستترون كنتم وما{  فنزلت
  ومتنا سندا مكرر الشيخين شرط

 الدار ھذه صاحب حدثني قال الشيباني عمرو أبو حدثني هللا عبد بن عمرو ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4223
 غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  لوقتھا الصالة قال أفضل األعمال أي هللا رسول يا  قلت قال مسعود بن يعني
  عبدهللا بن عمرو
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 عن أحدھما أو وعلقمة األسود بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4224
 إسناده  عنھما هللا رضي وعمر بكر أبو وفعله قال وخفض رفع كل في يكبر كان سلم و عليه هللا صلى النبي ان  هللا عبد

  الشيخين شرط على صحيح

 عن يزيد بن الرحمن وعبد األسود بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن أبيه عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4225
 وھذا صحيح  ورفع خفض كل في يكبرون كانوا عنھما هللا رضي وعمر بكر وأبا سلم و عليه هللا صلى النبي ان  هللا عبد
  حسن إسناد

 عليه هللا صلى النبي ان  هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن يلإسرائ عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4226
 ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  عبادك تبعث يوم عذابك قني اللھم وقال خده تحت يده وضع فراشه إلى أوى إذا كان سلم و

  مكرر النقطاعه

 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش قال سفيان قال قال وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4227
  ومتنا سندا مكرر الشيخين شرط على صحيح إسناده  متى بن يونس من خير أنا يقول ان ألحد ينبغي ال  سلم و عليه

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان  قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4228
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  علينا السآمة مخافة األيام في بالموعظة يتخولنا

 ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4229
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ھاإلي ينظر كأنه حتى لزوجھا تنعتھا المرأة المرأة تباشر

 الواشمات هللا لعن  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4230
 نبي ما قرأت قد فقالت فأتته يعقوب أم لھا يقال أسد بني من امرأة ذلك فبلغ للحسن والمتفلجات والمتنمصات والمتوشمات

 أھلك بعض في ألراه اني فقالت}  فانتھوا عنه نھاكم وما فخذوه الرسول آتاكم وما{  وجدت ما قال قلت ما وجدت ما اللوحين
 صحيح إسناده  جامعناھا ما لھا كان لو هللا عبد فقال شيئا رأيت ما فقالت جاءت ثم فنظرت فذھبت قال فانظري اذھبي قال
  الشيخين شرط على

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا دعب حدثنا - 4231
 دخل شيئا با يشرك ال مات من وقلت النار دخل با يشرك مات من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال أخرى وقلت كلمة
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجنة

  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن شعبة ثنا جعفر بن ثنا أبي حدثني هللا عبد دثناح - 4232
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ندا جل و عز  يجعل قال أنه اال مثله فذكر

 النبي كان  قال هللا عبد عن األحوص بيأ عن إسحاق أبي عن وإسرائيل أبيه عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4233
 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  والغنى والعفة والتقى الھدى أسألك اني اللھم يقول يدعو سلم و عليه هللا صلى
  مكرر مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال

 األخرم بن سعد بن مغيرة عن الكاھلي عطية بن شمر عن األعمش عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4234
 ضعيف إسناده  الدنيا في فترغبوا الضيعة تتخذوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عن أبيه عن الطائي
  مكرر
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 صلى النبي أن هللا عبد عن األسود عن إسحاق أبو حدثني قال شعبة عن سعيد بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4235
 جبھته على وضعه ھكذا به فقال قال تراب أو حصى من كفا أخذ كبير شيخ إال معه ومن فيھا فسجد النجم قرأ  سلم و عليه هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  كافرا قتل رأيته فلقد قال

 قال قال هللا عبد عن السلمي الرحمن عبد أبي عن لسائبا بن عطاء ثنا سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4236
 صحيح  جھله من وجھله علمه من علمه شفاء له أنزل اال داء ينزل لم جل و عز هللا ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  حسن إسناد وھذا لغيره

  هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن الحكم اثن شعبة ثنا جعفر بن ومحمد شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4237
 ثم رجله فثنى قال خمسا صليت قالوا ذاك وما قال الصالة في زيد له فقيل خمسا الظھر صلى سلم و عليه هللا صلى النبي ان

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم ما بعد سجدتين سجد

 كنت  قال هللا عبد عن ربيعة بن وھب عن عمارة عن سليمان ثنا لقا سفيان عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4238
 قال بحديث بينھم فتحدثوا قال قلوبھم فقه قليل بطونھم شحم كثير قرشيان وختناه ثقفي نفر ثالثة فجاء الكعبة بأستار مستترا
 فھو شيئا يسمع كان اآلخران قال عيسم ال خفضنا وما رفعنا ما يسمع اآلخر قال نقول ما يسمع جل و عز هللا أترى أحدھم فقال

 فما{  قوله إلى}  عليكم يشھد أن تستترون كنتم وما{  فنزلت قال سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول ذلك فذكرت قال كله يسمعه
  صحيح  ذلك نحو هللا عبد عن معمر أبي عن مجاھد عن منصور وحدثني قال}  المعتبين من ھم

 رفعه مرة سمعته  قال هللا عبد عن معمر أبي عن مجاھد عن الحكم عن شعبة عن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4239
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  علقتھا اني فقال تسليمتين سلم رجال أو أميرا رأى تركه ثم

 الذين{  اآلية ھذه نزلت لما  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4240
 هللا رسول فقال نفسه يظلم لم أينا وقالوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب على ذلك شق}  بظلم إيمانھم يلبسوا ولم آمنوا
 سنادهإ}   عظيم لظلم الشرك إن با تشرك ال بني يا{  البنه لقمان قال كما ھو إنما تظنون كما ليس سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح

 عن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا قاال الرحمن وعبد وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4241
 يرى حتى هللا ورحمة عليكم السالم هللا ورحمة عليكم السالم يساره وعن يمينه عن يسلم كان أنه  سلم و عليه هللا صلى النبي
 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  ھھنا من خده ويرى ھھنا من خده بياض يرى حتى الرحمن عبد وقال خده ضبيا

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال

 إلى امشوا  قال هللا عبد عن األحوص أبي عن رجل عن األعمش عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4242
  ضعيف إسناده  سلم و عليه هللا صلى محمد وسنة الھدى من فإنه سجدالم

 أي هللا رسول يا  قلت قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4243
 استزدته ولو جل و عز هللا سبيل في جھادال قال أي ثم قلت قال الوالدين بر قال أي ثم قلت قال لوقتھا الصالة قال أفضل العمل
  منقطع إسناد وھذا صحيح  لزادني

 هللا رسول قال قال مسعود بن سمع عمن خيثمة عن منصور حدثني سفيان عن يحيى حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4244
  مسعود ابن عن راويه إلبھام ضعيف إسناد وھذا حسن  مسافر أو لمصل اال السمر  سلم و عليه هللا صلى
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 صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4245
 الزاني والثيب بالنفس النفس نفر ثالثة أحد اال هللا رسول وأني هللا اال إله ال أن يشھد مسلم امرئ دم يحل ال  سلم و عليه هللا

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  للجماعة المفارق لدينه والتارك

 جھل أبي إلى انتھيت  هللا عبد قال قال عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4246
 اال ھو ھل فقال هللا دوع يا أخزاك الذي  الحمد فقلت له بسيف عنه الناس يذب وھو صريع وھو رجله ضربت وقد بدر يوم
 خرجت ثم قال قتلته حتى به فضربته فآخذته سيفه فندر يده فأصبت طائل غير لي بسيف أتناوله فجعلت قال قومه قتله رجل
 آ قلت قال ثالثا فرددھا قال ھو اال إله ال الذي آ فقال فأخبرته األرض من أقل كأنما سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت حتى
 قال األمة ھذه فرعون كان ھذا هللا عدو يا أخزاك الذي  الحمد فقال عليه قام حتى معي يمشي فخرج قال ھو اال إله ال الذي
  النقطاعه ضعيف إسناده  سيفه فنفلني هللا عبد قال قال عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن أبي فيه وزاد

 بن عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن سفيان عن إسحاق أبو اثن عمرو بن معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4247
 إله ال الذي آ قلت قال ھو إال إله ال الذي آ قال جھل أبا قتلت فقلت بدر يوم سلم و عليه هللا صلى النبي أتيت  قال مسعود

 به فإذا فانطلقنا فأرنيه انطلق حدهو األحزاب وھزم عبده ونصر وعده صدق الذي  الحمد أكبر هللا قال ثالثا فرددھا ھو إال
  النقطاعه ضعيف إسناده  األمة ھذه فرعون ھذا فقال

 صلى النبي مع أمشي كنت  قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4248
 فقالوا تسألوه ال بعضھم فقال الروح عن سلوه لبعض مبعضھ فقال اليھود من قوم على فمر بالمدينة حرث في سلم و عليه هللا
 من الروح قل الروح عن يسألونك{  فقال إليه يوحي انه فظننت خلفه وأنا عسيب على متوكئ وھو فقام قال الروح ما محمد يا

  مكرر  تسألوه ال قلنا قد بعضھم فقال قال}  قليال إال العلم من أوتيتم وما ربي أمر

 عبد عن األشجعي الجعد أبي بن سالم عن الدھني معاوية بن عمار عن سفيان ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4249
 حسن  منھما االرشد اختار أال قط أمران عليه عرض ما سمية بن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا

  ومتنا سندا مكرر النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره

 قال هللا عبد عن واألسود علقمة عن إبراھيم عن حرب بن سماك عن إسرائيل ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4250
 وقبلتھا وباشرتھا الي فضممتھا البستان في امرأة لقيت اني هللا رسول يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء

 يذھبن الحسنات إن{  اآلية ھذه فنزلت سلم و عليه هللا صلى النبي عنه فسكت قال اأجامعھ لم أني غير شيء كل بھا وفعلت
 للناس أم خاصة أله هللا رسول يا عمر فقال عليه فقرأھا سلم و عليه هللا صلى النبي فدعاه قال}  للذاكرين ذكرى ذلك السيئات
  حسن إسناد وھذا صحيح  كافة للناس بل فقال كافة

 هللا رسول ثنا قال هللا عبد عن ميمون بن عمرو عن إسحاق أبي عن إسرائيل عن وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4251
 ترضوا ألم قال بلى قلنا الجنة أھل ربع تكونوا أن ترضوا ألم  قال حمراء قبة إلى ظھره مسند وھو بمنى سلم و عليه هللا صلى
 في المسلمين قلة عن ذلك عن وسأحدثكم الجنة أھل نصف تكونوا أن ألرجو اني وهللا قال بلى قالوا الجنة أھل ثلث تكونوا أن

 يدخل ولن األبيض الثور في السوداء كالشعرة أو األسود الثور في البيضاء كالشعرة اال الناس في يومئذ ھم ما يومئذ الناس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  مسلمة األنفس الجنة

 فيمن فزعت  قال الجعفي فلفلة عن حسان بن عثمان عن ھمام أبو ثنا زھير ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4252
 ان فقال الخبر ھذا راعنا حين جئناك ولكن زائرين نأتك لم انا القوم من رجل فقال عليه فدخلنا المصاحف في هللا عبد إلى فزع

 من ينزل كان قبله الكتاب وان حروف قال أو أحرف سبعة على بأبوا سبعة من سلم و عليه هللا صلى نبيكم على نزل القرآن
  ضعيف إسناده  واحد حرف على واحد باب
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 أھل من متخذا كنت لو سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن هللا عبد عن مسلم شرط على صحيح بسند يعلى أبو وأخرجه
 منھا آية لكل أحرف سبعة على نزل القرآن وإن هللا خليل كمصاحب ولكن خليال قحافة أبي بن بكر أبا ألتخذت خليال األرض
  مطلع حد ولكل وبطن ظھر

 سلم و عليه هللا صلى نبيكم أوتي  قال هللا عبد عن مرة بن عمرو عن مسعر ثنا وكيع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4253
  التحسين يحتمل إسناد وھذا غيرهل صحيح}   الساعة علم عنده هللا إن{  الخمس الغيب مفاتيح اال شيء كل

 المعرور عن اليشكري مغيرة عن مرثد بن علقمة عن مسعر عن عيينة بن يعني سفيان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4254
 لفقا قال سفيان أبي وبابي معاوية وبأخي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بزوجي امتعني اللھم  حبيبة أم قالت قال هللا عبد عن
 شيء منھا يتقدم ال مقسومة وأرزاق مبلوغة وآثار مضروبة آلجال جل و عز هللا دعوت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لھا
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول وسئل النار وعذاب القبر عذاب من ينجيك ان جل و عز هللا سألت لو منھا يتأخر وال حله قبل
 لھم فيجعل قوما يھلك لم جل و عز هللا ان ذلك قبل كان بل ال فقال ذلك قبل كان شيء أو مسخ مما ھم والخنازير القردة عن
  مسلم رجال فمن اليشكري المغيرة غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  عاقبة وال نسال

 ثنا زائدة ثنا قال عمرو بن معاوية حدثنا هب فأقر البالغ إلى ھنا ھا من أبي على قرأت قال أحمد بن هللا عبد حدثنا -  4255
 فافتتح يصلي هللا وعبد وعمر بكر أبي بين أتاه سلم و عليه هللا صلى النبي ان  هللا عبد عن زر عن النجود أبي بن عاصم
 تقدم ثم عبد أم بن قراءة على فليقرأه أنزل كما غضا القرآن يقرأ ان أحب من سلم و عليه هللا صلى النبي فقال فسحلھا النساء
 ينفد ال ونعيما يرتد ال إيمانا أسألك اني اللھم سأل فيما فقال تعطه سل تعطه سل يقول سلم و عليه هللا صلى النبي فجعل يسأل

 بكر أبا فوجد ليبشره هللا عبد عنه هللا رضي عمر فأتى قال الخلد جنة أعلى في سلم و عليه هللا صلى محمد نبيك ومرافقة
  حسن إسناد وھذا بشواھده صحيح  بالخير سباقا كنت لقد فعلت اني فقال سبقه قد عليه هللا رضوان

 أبي عن الھجري إبراھيم أنا قال الكندي المنذر أبو مجمع بن عمرو حدثكم أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا - 4256
 أمثالھا بعشر آدم بن حسنة جعل جل و عز هللا ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن األحوص

 فم ولخلوف القيامة يوم وفرحة إفطاره عند فرحة فرحتان وللصائم به أجزي وأنا لي والصوم الصوم اال ضعف سبعمائة إلى
  مجمع بن عمرو لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  المسك ريح من هللا عند أطيب الصائم

 بن هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري إبراھيم أنا مجمع بن عمرو حدثك أبي لىع قرأت قال هللا عبد حدثنا -  4257
  ودخانه حره ولي فإنه ليلقمه أو عليه فليقعده فليدنه بطعامه خادمه أحدكم أتى إذا  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود
  مجمع بن عمرو لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح

 بن هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري إبراھيم ثنا مجمع بن عمرو حدثك أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا -  4258
 رأيته وأني عامر بن عمرو خزاعة أبو األصنام وعبد السوائب سيب من أول ان  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود
  مجمع بن عمرو لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  النار في أمعاءه يجر

 أبي عن الھجري إسحاق أبي عن عطاء بن يزيد حدثنا محمد بن حسين حدثك أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا - 4259
 لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  األصنام وعبد يذكر ولم مثله  سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن األحوص

  الھجري إسحاق أبي

 بن هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري إبراھيم ثنا مجمع بن عمرو حدثك أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا -  4260
 والتمرتان التمرة أو واللقمتان اللقمة ترده الذي بالطواف ليس المسكين ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود
 إسناد وھذا لغيره صحيح  عليه فيتصدق له يفطن وال يغنيه ما يجد وال الناس يسأل ال الذي قال المسكين فمن هللا رسول يا قلت

  الشواھد في ضعيف
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 قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري أنا قال مالك بن القاسم حدثكم أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا - 4261
 إسناد وھذا لغيره صحيح  السفلى السائل ويد تليھا التي المعطي ويد العليا هللا فيد ثالثة األيدي  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  الشواھد في حسن

 قال هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري إبراھيم ثنا قال عاصم بن علي حدثك أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا -  4262
 إسناد وھذا صحيح  دمه كحرمة ماله وحرمة كفر وقتاله فسوق أخاه المسلم سباب  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  ضعيف

 مسعود بن هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري إبراھيم ثنا عاصم بن علي ثنا أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا -  4263
 ھذا  العجم ميسر فإنھما زجرا تزجران اللتان الموسومتان الكعبتان وھاتان إياكم  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
  وقفه الدارقطني وصحح.  قبله ما إسناد إسناده ضعيف إسناد

 رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري أنا قال عاصم بن علي ثنا أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا - 4264
 والصحيح وموقوفا رفوعام روي وقد ضعيف إسناده  فيه يعود ال ثم منه يتوب ان الذنب من التوبة  سلم و عليه هللا صلى هللا
  الشيخين شرط على صحيح بسند موقوفا شيبة أبي ابن أخرجه و وقفه

 قال هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري مسلم بن إبراھيم أنا عاصم بن علي ثنا أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا - 4265
  ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  تمرة بشق وول النار من وجھه أحدكم ليتق  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

 هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن الھجري عن علي ثنا أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا - 4266
  ضعيف ادإسن وھذا لغيره صحيح  ودخانه حره ولي فإنه منه ليناوله أو معه فليقعده بطعامه خادمه أحدكم جاء إذا  سلم و عليه

 ھو فإذا الرحمن عبد أبا أتيت قال السائب بن عطاء أخبرني عاصم بن علي ثنا أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا - 4267
 و عز هللا إن  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال مسعود بن هللا عبد قال العرب دواء ھو نعم قال تكويه قلت قال غالما يكوي
  لغيره صحيح  علمه من منكم وعلمه جھله من منكم جھله دواء معه أنزل دوق اال داء ينزل لم جل

 عن األحوص أبي عن الھجري إبراھيم ثنا زائدة ثنا قال عمرو بن معاوية حدثنا أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا - 4268
 ثم الدنيا السماء إلى يھبط ثم الباقي الليل ثلث السماء أبواب يفتح جل و عز هللا ان  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد
  الشواھد في حسن إسناد وھذا صحيح  الفجر يسطع حتى فأعطيه يسألني عبد اال يقول ثم يده يبسط

 عن الھجري إبراھيم ثنا العبدي العزيز عبد بن سكين ثنا قال الحداد عبيدة أبو ثنا أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا -  4269
 ومن أبي على قرأت ھنا إلى اقتصد من عال ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن األحوص أبي
  ضعيف إسناده  أبي حدثني ھنا

 في قال انه هللا عبد عن معمر أبي عن إبراھيم عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4270
 شعبة فلقتين أو فرقتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عھد على انشق قد  قال}  القمر وانشق الساعة اقتربت{  اآلية ھذه
 على صحيح إسناده  أشھد اللھم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال الجبل على وفلقة الجبل وراء من فلقة فكان يشك الذي
  الشيخين شرط

 عثمان لقيه مسعود بن ان علقمة عن إبراھيم عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا -  4271
 النبي ان فحدث علقمة مسعود بن هللا عبد فدعا أزوجكھا فتاة في لك ھل مسعود البن قال عثمان ان ثم فحدثه به فخال بعرفات
 فإن فليصم يستطع لم ومن للفرج وأحصن للبصر ضأغ فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من  قال سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  له وجاءه أو وجاؤه الصوم
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 في هللا عبد مع كانا وعلقمة األسود ان إبراھيم عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4272
 ھكذا فاصنعوا ثالثة كنتم إذا وقال وسطھم وقام إقامة وال أذان بغير بھم فصلى لقا نعم قالوا ھؤالء صلى  هللا عبد فقال الدار
 صلى هللا رسول أصابع اختالف إلى أنظر فكأنما فليحنأ ركع إذا فخذيه بين يديه أحدكم وليضع أحدكم فليؤمكم أكثر كنتم فإذا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا

 بن عتبة بن هللا عبد عن حسان أبي وعن خالس عن قتادة عن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4273
 أبو عليھا فدخل ليلة عشرة بخمس زوجھا وفاة بعد حملھا وضعت الحرث بنت سبيعة أن  مسعود بن هللا عبد عن مسعود
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى فانطلقت ألجلينا أبعد ينقضي حتى ذلك مالك بالباءة نفسك تحدثين كأنك فقال السنابل
 قال أو به فائتيني ترضينه أحد أتاك إذا السنابل أبو كذب سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال السنابل أبو قال بما فأخبرته
  ضعيف إسناده  انقضت قد عدتھا ان فأخبرھا فأنبئيني

 بنت سبيعة ان  عتبة بن هللا عبد عن خالس عن قتادة عن سعيد ثنا بكر بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4274
 رجال ثقات رجاله صحيح  مسعود بن فيه وليس أنبئيني أو فائتيني كفء أتاك وإذا فيه وقال ذلك نحو أو الحديث فذكر الحرث
  مسلم رجال فمن الھجري عمرو بن خالس غير الشيخين

  صحيح  مرسل  عتبة بن عن خالس عن الوھاب عبد وقال أبي دثنيح قال هللا عبد حدثنا - 4275

 عن قتادة عن سعيد ثنا يموت ثم يعني لھا يفرض وال يتزوج الرجل قال جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4276
 ذلك من قريبا أو شھرا ذلك في مسعود بن إلى اختلفوا  قال انه مسعود بن عتبة بن هللا عبد عن األعرج حسان وأبي خالس
 العدة وعليھا الميراث ولھا شطط وال وكس ال نسائھا من امرأة صدقة مثل لھا أقضي فإني قال فيھا تقول ان من بد ال فقالوا
 فيھم أشجع من رھط فقام بريئان ورسوله جل و عز وهللا الشيطان ومن فمني خطأ يكن وان جل و عز هللا فمن صوابا يك فإن

 الذي بمثل واشق بنت بروع لھا يقال منا امرأة في قضى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن نشھد فقالوا سنان وأبو الجراح
  صحيح  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضاء قوله وافق حين شديدا فرحا بذلك مسعود بن ففرح قضيت

 عن ھشام عن سعيد بن يحيى على وقرأت أبي قال عيدس ثنا قال قال بكر بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4277
 لھا يسم فلم رجل تزوجھا امرأة في أتى مسعود بن أن  مسعود بن عتبة بن هللا عبد عن حسان أبي وعن خالس عن قتادة
 قال مرة بن قال أحسبه ھالل زوجھا كان قال أنه اال الحديث فذكر مسعود بن إلى فاختلفوا قال بھا يدخل أن قبل فمات صداقا
 غير الشيخين رجال ثقات رجالھما مسلم شرط على صحيحان إسناداه  األشجعي مرة بن ھالل زوجھا وكان الوھاب عبد

  مسلم رجال فمن حسان وأبي الھجري عمرو بن خالس

 انه عتبة بن هللا عبد عن حسان وأبي خالس عن قتادة ثنا ھمام ثنا قاال وعفان بھز ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4278
 عليه هللا صلى النبي ان  فشھدا سنان وأبو الجراح فقام قال الحديث فذكر فمات رجل تزوجھا امرأة في مسعود بن إلى اختلف

 قضى عفان قال مروان بن ھالل زوجھا اسم وكان االشجعية واشق بنت بروع في ريث بن األشجع في فيھم به قضى سلم و
  مسلم شرط على صحيح إسناده  مروان بن ھالل زوجھا وكان االشجعية واشق بنت عبرو في ريث بن األشجع في فيھم به

 قال هللا عبد عن حبيش بن زر عن النجود أبي بن عاصم عن الطنافسي عبيد بن عمر حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4279
 اسمه يواطئ بيتي أھل من رجل العرب كيمل حتى الدھر يذھب وال األيام تنقضي ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال

  ومتنا سندا مكرر حسن إسناده  اسمي

 صلى هللا رسول كان  قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن عبيد بن عمر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4280
 يقول خده بياض يبدو حتى يساره وعن هللا ورحمة عليكم السالم يقول خده بياض يبدو حتى يمينه عن يسلم سلم و عليه هللا

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  هللا ورحمة عليكم السالم
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 عن غيره وقال أبي قال إبراھيم عن األعمش عن المحاربي محمد بن الرحمن عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4281
 فتكلم امرأته مع رجال رجل وجد لئن وهللا األنصار من رجل قال إذ الجمعة ليلة المسجد في نحن بينا  هللا عبد قال قال علقمة
 أتى أصبح فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول آلتين أصبحت لئن وهللا غيظ على ليسكتن سكت ولئن ليقتلن قتله وان ليجلدن
 سكت وان ليقتلن قتله وان ليجلدن فتكلم رجال امرأته مع رجل وجد لئن هللا ولرس يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 إال شھداء لھم يكن ولم أزواجھم يرمون والذين{  المالعنة فنزلت قال افتح اللھم افتح اللھم يقول وجعل غيظ على ليسكتن
  مسلم رجال فمن المحاربي محمد نب عبدالرحمن غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح  اآلية}  أنفسھم

 أخبرھم أنه علقمة عن إبراھيم عن يذكر هللا عبيد بن الحسن سمعت قال إدريس بن حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4282
 يا له فقالوا بعض إلى يوشوش القوم بعض فجعل انفتل ثم خمسا بھم صلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد عن

 مسلم شرط على صحيح إسناده  تنسون كما أنسى بشر أنا إنما وقال وسلم سجدتين بھم فسجد فانفتل خمسا صليت هللا رسول
  مسلم رجال فمن عبيدهللا بن الحسن غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 لعن  قال هللا عبد نع الھزيل أبي عن قيس أبي عن سفيان حدثنا قال دكين بن الفضل ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4283
 إسناده  وموكله الربا وآكل له والمحلل والمحل والموصولة والواصلة والمؤتشمة الواشمة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  البخاري شرط على صحيح

 صلى هللا رسول لعن  قال هللا عبد عن ھزيل عن قيس أبي عن سفيان أنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4284
 شرط على صحيح إسناده  ومطعمه الربا وآكل له والمحلل والمحلل والموصلة والواصلة والمتوشمة الواشمة سلم و عليه هللا

  البخاري

 رسول سألت  قال مسعود بن عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4285
 صحيح  جل و عز هللا سبيل في والجھاد الوالدين وبر لوقتھا الصلوات قال أفضل األعمال أي قلت سلم و عليه هللا صلى هللا

  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا

 إني قال أبيه عن األسدي وابصة بن عمرو عن رجل عن معمر أنا قال الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4286
 قلت مسعود بن هللا عبد ھو فإذا دخل فلما فلج السالم عليكم قلت أألج عليكم السالم الدار ابب على سمعت إذ داري في بالكوفة

 يحدثني فجعل قال إليه أتحدث من فذكرت النھار علي طال قال الظھيرة نحر في وذلك ھذه زيارة ساعة أية الرحمن عبد أبا يا
 فتنة تكون  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال ييحدثن أنشأ ثم قال وأحدثه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن
 الماشي من خير فيھا والقائم القائم من خير فيھا والقاعد القاعد من خير فيھا والمضطجع المضطجع من خير فيھا النائم

 الھرج أيام ذلك قال ذلك ومتى هللا رسول يا قلت قال النار في كلھا قتالھا المجري من خير والراكب الراكب من خير والماشي
 دارك وادخل ويدك نفسك اكفف قال ذلك أدركت ان تأمرني فما قلت قال جليسه الرجل يأمن ال حين قال الھرج أيام ومتى قلت
 مسجدك فادخل قال بيتي على دخل ان أفرأيت قلت قال بيتك فادخل قال داري على رجل دخل ان أرأيت هللا رسول يا قلت قال

  ألفاظه بعض في نكارة على ضعيف إسناده  ذلك على تموت حتى هللا ربي وقل الكوع على بيمينه بضوق ھكذا واصنع

 عمرو عن راشد بن إسحاق عن معمر أنا المبارك بن يعني هللا عبد أنا إسحاق بن على ثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4287
  ضعيف إسناده   األسدي وابصة بن

 بن سمعت قال سلمة بن شقيق ان لبابة أبي بن عبده حدثني جريج بن أنا الرزاق عبد ثنا أبي ثنيحد هللا عبد حدثنا -  4288
 كيت آية أو وكيت كيت سورة نسيت يقول ان للمرء أو للرجل بئسما  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمعت يقول مسعود
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  نسي ھو بل وكيت
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}  الكبرى ربه آيات من رأى لقد{  جل و عز قوله في األعمش عن معمر أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4289
 عن علقمة عن إبراھيم عن ذكره األفق سد قد الجنة من أخضر رفرفا سلم و عليه هللا صلى النبي رأى  مسعود بن قال قال
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  هللا عبد

 عبد عن واألسود علقمة عن يحدث إبراھيم سمع انه سماك عن إسرائيل ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4290
 شيء كل بھا ففعلت البستان في امرأة أخذت اني هللا نبي يا  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى رجل جاء قال مسعود بن هللا
 فذھب شيئا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول له يقل فلم شئت ما بي فافعل ذلك غير علأف ولم ولزمتھا قبلتھا أجامعھا لم اني غير

 فردوه علي ردوه فقال بصره سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فاتبعه قال نفسه على ستر لو عليه هللا ستر لقد عمر فقال الرجل
 جبل بن معاذ فقال}  الذاكرين{  إلى}  السيئات يذھبن ناتالحس إن الليل من وزلفا النھار طرفي الصالة وأقم{  عليه فقرأ عليه
  حسن إسناد وھذا صحيح  كافة للناس بل فقال هللا نبي يا كافة للناس أم وحده أله

 صحيح  الحديث وذكر  واألسود علقمة عن إبراھيم عن سماك عن عوانة أبو ثنا سريج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4291
  حسن إسناد وھذا

 النبي قال قال أبيه عن هللا عبد بن الرحمن عبد عن سماك عن إسرائيل أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4292
  حسن إسناده  بذنبه ينزع المتردي كالبعير فھو ظلم على قومه أعان من  سلم و عليه هللا صلى

 بن مع أفضت  قال يزيد بن الرحمن عبد عن إسحاق أبي عن ئيلإسرا أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4293
 قال فلما نام ثم العشاء بينھما وجعل وإقامة بأذان منھما واحدة كل والعشاء المغرب صلى المزدلفة جاء فلما عرفة من مسعود
 ھذا في وقتھما عن أخرتا الصالتين ھاتين إن قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إن قال ثم الفجر صلى الفجر طلع قائل

 أمير أصاب إن قال أسفر فلما وقف ثم الحين فھذا الفجر وأما يعتمون حتى ھنا ھا يأتون ال الناس فإن المغرب أما المكان
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  عثمان دفع حتى كالمه من هللا عبد فرغ فما قال اآلن دفع المؤمنين

 هللا صلى النبي مع كنت  قال مسعود بن هللا عبد عن ميناء عن أبي أخبرني الرزاق عبد ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 4294
  موضوع شبه حديث  مسعود بن يا نفسي إلى نعيت فقال شأنك ما فقلت تنفس انصرف فلما الجن وفد ليلة سلم و عليه

 رسول قال قال مسعود بن عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4295
 صحيح  الجمعة يشھدون ال بيوتھم قوم على فاحرق انظر ثم بالناس يصلي رجال آمر أن ھممت لقد  سلم و عليه هللا صلى هللا

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله

 عن حريث بن عمرو مولى زيد أبو ثنا قال العبسي فزارة أبي عن فيانس أنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4296
 سلم و عليه هللا صلى النبي لي فقال هللا رسول يا معك الفجر نشھد وقاال رجالن منھم تخلف الجن ليلة كان لما  قال مسعود بن

 إسناده  فتوضأ طھور وماء طيبة تمرة لمس و عليه هللا صلى النبي فقال نبيذ فيھا إداوة معي ولكن ماء معي ليس قلت ماء أمعك
  ضعيف

 بن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن معمر عن رباح ثنا خالد بن إبراھيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4297
 يؤم جالر آمر ثم حطبا فيحزموا فتياني آمر أن ھممت لقد الجمعة عن يتخلفون  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود
  صحيح  الجمعة يشھدون ال بيوتھم قوم على فاحرق بالناس

 الوليد أن  أبيه عن القاسم عن عثمان بن هللا عبد عن معمر عن رباح ثنا خالد بن إبراھيم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4298
 صنعت ما على حملك ما الوليد إليه فأرسل بالناس فصلى بالصالة فثوب مسعود بن هللا عبد فقام مرة الصالة أخر عقبة بن

 جل و عز هللا أبى ولكن أبتدع ولم المؤمنين أمير من أمر يأتني لم قال ابتدعت أم فعلت فيما أمر المؤمنين أمير من أجاءك
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 ورباح خالد بن إبراھيم غير الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  حاجتك في وأنت بصالتنا ننتظرك أن ورسوله علينا
  ثقتان وھما والنسائي داود أبي رجال فمن

 النبي أن  مسعود بن عن قيس بن علقمة عن إسحاق أبي عن معمر ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4299
 ركس انھا وقال الروثة فألقى وبروثه بحجرين فجاءه أحجار بثالثة يأتيه أن مسعود بن فأمر لحاجته ذھب سلم و عليه هللا صلى
 قيس بن علقمة من السبيعي إسحق أبي سماع ثبت إن تصح الزيادة وھذه"  بحجر ائتني"  قوله دون صحيح  بحجر ائتني

 ثقات اإلسناد ورجال.  شيئا منه يسمع لم:  زرعة وأبو حاتم أبو وقال الفتح في الحافظ نقله فيما الكرابيسي أثبته وقد النخعي
  الشيخين رجال

 الحرث بن عمرو عن أبيه عن دينار بن عيسى حدثني قال زائدة أبي بن زكريا بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4300
 حسن  ثالثين معه صمت مما أكثر وعشرين تسعا سلم و عليه هللا صلى النبي مع صمت ما  قال مسعود بن عن ضرار أبي بن

  عيسى والد دينار حال لجھالة ضعيف إسناد وھذا لغيره

 عن حريث بن عمرو مولى زيد أبي عن فزارة أبي عن إسرائيل حدثني زكريا بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد ناحدث - 4301
 تمرة أرنيھا قال نبيذ قلت اإلداوة في ھذا فما قال ال قلت طھور أمعك  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي قال قال مسعود بن

  ومتنا سندا مكرر يفضع إسناده  وصلى منھا فتوضأ طھور وماء طيبة

 هللا رسول مع كنا  قال مسعود بن عن قيس عن إسماعيل أخبرني قال زكريا بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4302
 طيبات تحرموا ال آمنوا الذين أيھا يا{  فقال ذلك عن فنھانا نستخصي أال هللا رسول يا قلنا نساء لنا ليس سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  اآلية}  لكم هللا أحل ما

  قال مسعود بن عن مالك بن خشف عن جبير بن زيد عن حجاج ثنا قال زكريا بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4303
 نوعشري لبون ابنة وعشرين مخاض بن وعشرين مخاض بنت عشرين الخطا دية في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قضى
  ضعيف إسناده  جذعة وعشرين حقة

 صلى النبي عن هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن أبيه عن زكريا بن يحيى ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4304
  صحيح  بي يتخيل ال الشيطان فإن رآني الذي فأنا المنام في رآني من  قال سلم و عليه هللا

 أخذ قال بيدي علقمة أخذ قال مخيمرة بن القاسم عن الحر بن الحسن عن علي بن حسين ثنا بيأ حدثني هللا عبد حدثنا - 4305
 والطيبات والصلوات  التحيات الصالة في التشھد فعلمني بيدي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أخذ  قال بيدي هللا عبد

 عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال أن أشھد الصالحين هللا بادع وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم
  والنسائي داود أبي رجال فمن الحر بن الحسن غير الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  ورسوله

 وھما موسى وأبي هللا عبد مع كنت قال شقيق عن سليمان عن زائدة عن علي بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4306
 الھرج فيھا ويكثر الجھل فيھا وينزل العلم فيھا يرفع أيام الساعة قبل  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عن فذكرا يتحدثان

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  القتل الھرج قاال قال

 قال هللا عبد عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن سماك عن زائدة عن علي بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4307
 فقال قال ففعل قال ركابنا ورعت فنمنا األرض أمستنا لو هللا رسول يا  قلنا قال سلم و عليه هللا صلى النبي مع ليلة سرينا

 هللا رسول يستيقظ ولم طالعة والشمس اال استيقظ لم فنمت النوم فادركني قال أحرسكم أنا فقلت هللا عبد قال بعضكم ليحرسنا
 حسن إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بنا فصلى الصالة أقام ثم فأذن بالال فأمر قال بكالمنا اال سلم و عليه هللا صلى
 في الحافظ قال كما يسيرا شيئا أبيه من سمع فقد الحديث لھذا أبيه من مسعود بن هللا عبد بن الرحمن عبد سماع ثبت إن

  التقريب
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 عن مسعود بن عن الواصل أبي عن الكريم عبد عن هللا عبيد حدثنا قال عدي بن زكريا ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4308
  لغيره صحيح  له والمحلل المحل لعن  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 عبد عن األحوص أبي عن إسحاق أبي عن إسحاق أبي بن يونس ثنا الزبيري أحمد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4309
  حسن إسناده  القرآن علي خلطتم  فقال سلم و عليه هللا صلى النبي خلف يقرؤون كانوا قال هللا

 صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن فضيل عن حجاج أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4310
  صحيح  كبر من خردل من حبة مثقال قلبه في كان من الجنة يدخل ال  سلم و عليه هللا

 دخلت  قال أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن إسحاق بن محمد أنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4311
 كل لجع حتى قدمنا ثم قال بيد عمي وأخذ بيد فأخذني قال خلفه فقمنا الصالة فأقام قال بالھاجرة وعمي أنا مسعود بن على
  حسن إسناده  ثالثة كانوا إذا يفعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ھكذا قال ثم ناحية على منا رجل

 عن هللا عبد بن الرحمن عبد عن حرب بن سماك عن المسعودي أنا قال ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4312
 عن شغله قد فيه ھو ما وان عنه منقطع ذلك ان فعلم فتفكر مملكته في كان مقبلك كان فيمن رجل بينما  قال مسعود بن أبيه
 فيأكل باآلجر اللبن يضرب به وكان البحر ساحل وأتى غيره مملكة في فأصبح قصره من ليلة ذات فانساب فتسرب ربه عبادة

 ثم فأعاد يأتيه ان فأبى يأتيه ان هإلي ملكھم فأرسل وفضله وعبادته ملكھم إلى أمره رقى حتى كذلك يزل فلم بالفضل ويتصدق
 فلم أثره في ركض الملك ذلك رأى فلما ھاربا ولى الرجل رآه فلما الملك فركب قال لي وما له ما وقال يأتيه ان فأبى إليه أعاد
 صاحب فالن نب فالن أنا قال هللا رحمك أنت من له فقال أدركه حتى فأقام بأس مني عليك ليس انه هللا عبد يا فناداه قال يدركه
 عز ربي أعبد ھنا ھا وجئت فتركته ربي عبادة عن شغلني قد فإنه منقطع فيه أنا ما ان فعلمت أمري في تفكرت وكذا كذا ملك
 هللا فدعوا جل و عز هللا يعبدان جميعا فكانا تبعه ثم فسيبھا دابته عن نزل ثم قال مني صنعت ما إلى بأحوج أنت ما فقال جل و
 عليه هللا صلى هللا رسول لنا نعت الذي بالنعت قبورھما ألريتكم مصر برميلة كنت لو هللا عبد قال فماتا قال جميعا يميتھما ان
  ضعيف إسناده  سلم و

 عن الشيباني عمرو أبي عن العيزار بن الوليد عن المسعودي ثنا قاال النضر وأبو يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4313
 قال لميقاتھا الصالة قال أفضل األعمال أي هللا رسول يا فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سألت  الق مسعود بن هللا عبد
 رسول استزدت ولو فسكت قال هللا سبيل في الجھاد قال هللا رسول يا ماذا ثم قلت قال الوالدين بر قال هللا رسول يا ماذا ثم قلت
  صحيح  لزادني سلم و عليه هللا صلى هللا

 عبيدة أبي عن الخطاب بن عمر مولى محمد أبو حدثني العوام أنا ھارون بن يعني يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4314
 لھما كانوا حنثا يبلغوا لم أوالدھما من ثالثة لھما مضى مسلمين أيما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن

 لي مضى القراء سيد المنذر أبو أبي فقال قال واثنان قال هللا رسول يا اثنان لي مضى ذر أبو فقال قال النار من حصينا حصنا
 ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  األولى الصدمة في وذلك وواحد سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا رسول يا واحد

  النقطاعه

 الرحمن عبد بن القاسم عن الشيباني إسحاق أبو حدثني قال حوشب بن مالعوا أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4315
 وثالثين ست أو وثالثين خمس رأس على اإلسالم رحى تزول  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن أبيه عن
 الشيخين رجال ثقات رجاله ندس وھذا حسن  عاما سبعين دينھم لھم بقى بقوا وان ھلك من فسبيل ھلكوا فإن وثالثين سبع أو

  ومتنا سندا مكرر البخاري رجال فمن عبدالرحمن بن القاسم غير

 ال وأنا رفعه شعبة أبي قال هللا عبد عن مرة عن السدي عن شعبة أنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4316
 بعدن وھو بالحاد فيه ھم رجال أن لو قال{  أليم عذاب من نذقه بظلم}  بإلحاد فيه يرد ومن{  جل و عز هللا قول في  لك أرفعه
  ومتنا سندا مكرر أصح والموقوف وموقوفا مرفوعا روي حسن إسناده  أليما عذابا هللا ألذاقه أبين
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 رفتع كيف هللا رسول يا  قيل هللا عبد عن زر عن عاصم عن سلمة بن حماد أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4317
  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح  الوضوء آثار من بلق محجلون غر ھم قال القيامة يوم أمتك من تر لم من

 عن أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم عن الجھني سلمة أبو ثنا مرزوق بن فضيل أنا يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4318
 أمتك وبن عبدك وبن عبدك اني اللھم وحزن ھم أصابه إذا قط عبد قال ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد

 من أحدا علمته أو كتابك في أنزلته أو نفسك به سميت لك ھو اسم بكل أسألك قضاؤك في عدل حكمك في ماض بيدك ناصيتي
 هللا أذھب اال ھمي وذھاب حزني وجالء صدري ونور قلبي ربيع القرآن تجعل ان عندك الغيب علم في به استأثرت أو خلقك
 ان سمعھن لمن ينبغي أجل قال الكلمات ھؤالء نتعلم ان لنا ينبغي هللا رسول يا قالوا فرحا حزنه مكان وأبدله ھمه جل و عز

  ومتنا سندا مكرر ضعيف إسناده  يتعلمھن

 مسروقا سمع انه يزيد بن جابر ثنا قال السبخي فرقد ثنا زيد بن حماد أنا ھارون بن يزيد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4319
 تحبسوا أن ونھيتكم فزوروھا القبور زيارة عن نھيتكم كنت اني  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد عن يحدث
 ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  مسكر كل واجتنبوا فيھا فانبذوا الظروف عن ونھيتكم فاحبسوا ثالث فوق األضاحي لحوم

  السبخي فرقد ضعفل

 بن هللا عبد عن زاذان عن السائب بن هللا عبد عن سعيد بن سفيان ثنا قال معاذ بن معاذ ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4320
 إسناده  السالم أمتي من يبلغوني األرض في سياحين مالئكة جل و عز  ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود
  مسلم شرط على صحيح

 التيمي إبراھيم عن البطين مسلم حدثني عون بن عن عدي أبي وبن عون بن ثنا معاذ ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4321
 قال أتيته اال خميس عشية عدي أبي بن قال خميسا مسعود بن أخطاني قلما أو أخطاني ما  قال ميمون بن عمرو عن أبيه عن
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عشية ذات كان فلما سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال يقول قط لشيء سمعته فما
 قد قميصه أزرار محلول قائم وھو إليه فنظرت قال فنكس يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت قال عدي أبي بن قال

 شرط على صحيح إسناده  بذاك شبيھا أو ذاك من ريباق أو ذاك فوق أو ذاك دون أو فقال أوداجه وانتفخت عيناه اغرورقت
  الشيخين

  قال مسعود بن عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم عن سلمة بن حماد ثنا روح ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4322
 رسول أقرأني قال أقرأك من فقلت منھا آية في فخالفني آخر وأقرأھا األحقاف سورة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقرأني

 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتيت وكذا كذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أقرأني لقد له فقلت سلم و عليه هللا صلى هللا
 هللا رسول وجه فتمعر بلى قال وكذا كذا تقرئني ألم اآلخر قال بلى قال وكذا كذا تقرئني ألم هللا رسول يا فقلت رجل وعنده
 فما باالختالف قبلكم كان من أھلك أو ھلك فإنما سمع كما منكما واحد كل ليقرأ عنده الذي الرجل فقال سلم و عليه هللا صلى
  حسن إسناد وھذا صحيح  قبله من قاله شيء أو بذاك أأمره أدري

 هللا عبد عن األحوص أبي نع العجلي مورق عن قتادة عن ھمام ثنا قاال وعفان داود أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4323
 عفان قال صالته مثل كلھا صالة وعشرين خمسا وحده الرجل صالة تفضل الجميع صالة  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن

  مسلم رجال فمن األحوص أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  وافقه العوام أبا ان بلغني

 هللا صلى النبي ان مسعود بن عن األحوص أبي عن قتادة عن سعيد عن الوھاب عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4324
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا صحيح  مثله  قال سلم و عليه

 لقا  رجال ان مسعود بن هللا عبد عن خاله عن إبراھيم عن سماك عن شعبة ثنا قطن أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4325
 النھار طرفي الصالة وأقم{  فنزلت الجماع دون ما منھا فأصبت بالمدينة حش في امرأة لقيت سلم و عليه هللا صلى هللا لرسول
  حسن إسناد وھذا صحيح}   وزلفا
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 أن مسعود بن هللا عبد عن عبيدة أبي عن عمرو بن سعيد عن المسعودي ثنا قطن أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4326
 أنت بأبي أنا هللا عبد قال الصھباوات ليلة منكم يذكر من  قال القدر ليلة متى فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أتى رجال
  ومتنا سندا مكرر  القمير طلع حين وذلك رحلي بمؤخرة الفجر من مستترا بھن استحر لتمرات يدي في وان وأمي

 بن هللا عبد بن الرحمن عبد عن سماك عن إسرائيل ثنا نعيم وأبو عوانة أبو ثنا نعفا ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4327
  حسن إسناده  وكاتبه وشاھديه وموكله الربا آكل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لعن  قال أبيه عن مسعود

 أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم ثنا حصيرة بن الحرث ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4328
 أرباعھا ثالثة الناس ولسائر ربعھا لكم الجنة أھل وربع أنتم كيف  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا قال قال مسعود بن عن
 هللا صلى هللا رسول فقال أكثر فذلك قالوا والشطر أنتم فكيف قال أكثر فذاك قالوا وثلثھا أنتم فكيف قال أعلم ورسوله هللا قالوا
  لغيره صحيح  صفا ثمانون منھا أنتم صف ومائة عشرون القيامة يوم الجنة أھل سلم و عليه

  قالوا انھم مسعود بن عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم أنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4329
  حسن إسناده  الطھور أثر من بلق محجلون غر قال أمتك من تر لم من تعرف كيف هللا رسول يا

 في من أخذت  قال مسعود بن عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم عن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4330
  حسن إسناده  أحد فيھا ينازعني وال سورة سبعين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 تكلم  قال مسعود بن عن وائل أبي عن بھدلة بن عاصم أنا قال سلمة بن حماد ثنا عفان اثن أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4331
 و عليه هللا صلى النبي بھا أخبرت أن نفسي تقرني فلم سلم و عليه هللا صلى النبي على موجدة فيھا كلمة األنصار من رجل
 نبيا ان أخبر ثم فصبر ذلك من أكثر السالم و صالةال عليه موسى آذوا قد فقال ومال أھل بكل منھا افتديت اني فلوددت سلم
 وھذا لغيره صحيح  يعلمون ال فإنھم لقومي اغفر اللھم وجھه عن الدم يمسح وھو فقال هللا بأمر جاءھم حين وشجوه قومه كذبه
  حسن إسناد

 صلى هللا رسول ان مسعود بن نع وائل أبي عن بھدلة بن عاصم أنا قال حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4332
 ال انك لي فليقالن أصيحابي أصيحابي رب فألقولن عليھم فأغلب رجاال وسأنازع الحوض على فرطكم أنا  قال سلم و عليه هللا

  حسن إسناد وھذا صحيح  بعدك أحدثوا ما تدري

 عن حدثنا ربما قال هللا عبد عن مسروق عن عامر عن فراس عن عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4333
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ھذا من قريبا أو ھكذا يقول وھو لونه ويتغير فيكبو  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

 قال دمسعو بن هللا عبد ان حدثه الرحمن عبد أبا ان السائب بن عطاء أنا ھمام ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4334
 علمه شفاء له أنزل اال مرة عفان وقال شفاء معه أنزل اال داء من جل و عز هللا أنزل ما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال
  لغيره صحيح  جھله من وجھله علمه من

 كنا  قال مسعود بن عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم أنبأنا سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4335
 منعھا يقول وھو فاستيقظنا حية به مرت إذ قال نيام وھم يصلي قائم وھو جبل سفح في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع
  بھا رطب فوه أو بفيه رطبة وھي فأخذتھا}  عصفا فالعاصفات عرفا والمرسالت{  عليه وأنزلت منھا منعكم الذي منكم

  حسن إسناد وھذا صحيح

 أبيه عن الرحمن عبد بن القاسم ثنا حصيرة بن الحرث ثنا زياد بن الواحد عبد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4336
 رجال ثمانون معه وثبت الناس عنه فولى قال حنين يوم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع كنت  مسعود بن هللا عبد قال قال
 عليھم جل و عز هللا أنزل الذين وھم الدبر نولھم ولم قدما ثمانين من نحوا أقدامنا ىعل فنكصنا واألنصار المھاجرين من
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 هللا رفعك ارتفع له فقلت السرج عن فمال بغلته به فحادت قدما يمضي بغلته على سلم و عليه هللا صلى هللا ورسول قال السكينة
 اھتف قال أوالء ھم قلت واألنصار المھاجرون أين قال ثم ترابا أعينھم فامتألت وجوھھم به فضرب تراب من كفا ناولني فقال
  ضعيف إسناده  أدبارھم المشركون وولى الشھب كأنھا بأيمانھم وسيوفھم فجاؤوا بھم فھتفت بھم

 عطاء ثنا عفان وقال عطاء عن حسن قال سلمة بن حماد ثنا قاال موسى بن وحسن عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4337
 يكون  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان حدثھم مسعود بن ان حسن قال مسعود بن عن ميمون بن عمرو عن ئبالسا بن
 الحيوان له يقال نھر في فيغتسلون الجنة أدنى في فيكونون منھا فيخرجھم هللا يرحمھم ثم يكونوا ان هللا شاء ما النار في قوم

 قال ولزوجھم قال إال أظنه وال ولحفھم وسقاھم وأطعمھم لفرشھم الدنيا أھل مأحدھ ضاف لو الجھنميون الجنة أھل يسميھم
  حسن إسناده  شيئا ذلك ينقصه ال حسن

 الحديث رفع مسعود بن هللا عبد عن حبيش بن زر عن عاصم عن عوانة أبو ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4338
  حسن إسناد وھذا صحيح  جھنم من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب من  قال سلم و عليه هللا صلى النبي إلى

 حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم عن سلمة بن حماد ثنا قاال موسى بن وحسن عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4339
 فأعجبتني اريتھمف قال أمتي على فراثت بالموسم األمم علي عرضت  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن مسعود بن عن

 فقال وحسن عفان قال ھؤالء مع لك فإن قال نعم قلت محمد يا أرضيت فقال حسن قال والجبل السھل ملؤا قد وھيئاتھم كثرتھم
 ربھم وعلى يكتوون وال يتطيرون وال يسترقون ال الذين وھم حساب بغير الجنة يدخلون ألفا سبعين ھؤالء مع ان محمد يا

 فقال منھم يجعلني أن هللا ادع هللا نبي يا فقال آخر قام ثم له فدعا منھم يجعلني أن هللا ادع هللا نبي يا الفق عكاشة فقام يتوكلون
  حسن إسناده  عكاشة بھا سبقك

 رسول دخل  قال مسعود بن عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم عن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4340
 المائة رأس إلى فانتھى النساء يقرأ ھو وإذا يصلي مسعود بن وإذا وعمر بكر أبي بين وھو المسجد سلم و هعلي هللا صلى هللا

 القرآن يقرأ أن سره من قال ثم تعطه اسأل تعطه اسأل سلم و عليه هللا صلى النبي فقال يصلي قائم وھو يدعو مسعود بن فجعل
 قال البارحة هللا سألت ما له وقال ليبشره عنه هللا رضي بكر أبو إليه غدا حأصب فلما عبد أم بن بقراءة فليقرأه أنزل كما غضا
 أبا ان له فقيل عنه هللا رضي عمر جاء ثم الخلد جنة أعلى في محمد ومرافقة ينفد ال ونعيما يرتد ال إيمانا أسألك اني اللھم قلت
  حسن إسناد وھذا بشواھده صحيح  إليه سبقني اال قط خير إلى سبقته ما بكر أبا هللا يرحم قال سبقك قد بكر

 عليه هللا صلى النبي أن  هللا عبد عن زر عن النجود أبي بن عاصم ثنا زائدة ثنا معاوية ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4341
  حسن إسناد وھذا بشواھده صحيح  نحوه فذكر عنھما هللا رضي وعمر بكر أبي بين أتاه سلم و

 قال مسعود بن هللا عبد عن السلماني عبيدة عن إبراھيم عن األعمش أنا قيس ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4342
 يتخذون والذين أحياء الساعة تدركھم الذين الناس وشرار سحرا البيان من ان  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  قيس لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن الحديث وباقي رهلغي صحيح"  سحرا البيان من إن: "  قوله  مساجد قبورھم

 عن قيس بن علقمة عن إبراھيم عن األعمش سليمان ثنا حازم بن يعني جرير ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4343
 هللا صلى هللا رسول لعن من العن اال قال ثم هللا خلق والمغيرات والمتفلجات والمتنمصات المتوشمات هللا لعن  قال هللا عبد
 وما شيئا فيھم رأيت ما فقالت فنظرت فذھبت فانظري اذھبي لھا فقال أھلك في ألظنه اني أسد بني من امرأة فقالت سلم و عليه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قاله بلى قال المصحف في رأيته

 هللا صلى النبي عن هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش عن حازم بن جرير ثنا سنان ثنا الرحمن عبد أبو قال - 4344
  النسائي رجال فمن أحمد بن عبدهللا غير الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  نحوه  سلم و عليه
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 عن يحدث وائل أبا سمعوا ھمأن أخبروني وسليمان ومنصور زبيد عن شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4345
 من سمعته أأنت مرتين وائل ألبي قلت زبيد قال كفر وقتاله فسوق المسلم سباب  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد
  ومتنا سندا مكرر  نعم قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد

  هللا عبد قال قال سويد بن الحرث عن التيمي إبراھيم عن األعمش ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4346
 يوعك كما أوعك اني قال شديدا وعكا توعك انك وقلت عليه يدي فوضعت يوعك وھو سلم و عليه هللا صلى النبي على دخلت
 تحط كما خطاياه به هللا حط اال سواه فما مرض يصيبه مؤمن من ما أجل قال أجرين لك بأن ذاك قلت قال منكم رجالن
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ورقھا الشجرة

  قال أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن إسحاق بن يعني محمد ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4347
 فجعلنا صاحبي وبيد بيدي ذفأخ خلفه وقمنا الصالة أقام الشمس مالت فلما بالھاجرة مسعود بن هللا عبد على وعلقمة أنا دخلت
 انھا قال انصرف فلما بنا صلى ثم ثالثة كانوا إذا يصنع سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان ھكذا قال ثم بيننا وقام ناحيته عن

  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح  سبحة معھم الصالة واجعلوا بھا تنتظروھم فال مواقيتھا عن الصالة يؤخرون أئمة ستكون

 رسول قال قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن مسعر ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4348
 ويسجد عليه فليتم الصواب ذلك أحرى فلينظر صالته في شك ما فأيكم تنسون كما أنسى بشر أنا إنما  سلم و عليه هللا صلى هللا

  نالشيخي شرط على صحيح إسناده  سجدتين

 بن األشعث دخل  قال يزيد بن الرحمن عبد عن عمارة عن األعمش ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4349
 يوم ھو إنما قال ھو وما قال عاشوراء يوم اليوم ليس أو فقال الغداء إلى ادن محمد أبا يا فقال يتغدى وھو هللا عبد على قيس
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ترك رمضان شھر نزل فلما رمضان قبل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يصومه كان

 التي النظائر ألعلم اني  قال هللا عبد عن سلمة بن شقيق عن األعمش ثنا عبيد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4350
  الشيخين شرط على حيحص إسناده  ركعة في ثنتين سلم و عليه هللا صلى هللا رسول يقرؤھا كان

 قال قال مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن األعمش عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4351
 ما تدري ال انك فيقال أصحابي رب يا فأقول دوني رجال وليختلجن الحوض على فرطكم أنا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  قوي إسناد وھذا صحيح  دكبع أحدثوا

  قال مسعود بن هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن سفيان ثنا الوليد بن هللا عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4352
 أنت انك لي اغفر اللھم وبحمدك اللھم سبحانك يقول ان يكثر سلم و عليه هللا صلى النبي كان والفتح هللا نصر جاء إذا نزلت لما

  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  التواب

 رسول ان  مسعود بن عن رافع أبي عن زيد بن علي عن سلمة بن حماد ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4353
 هللا كتاب رأھمفأق مكانك تبرح ال لي وقال النخل سواد مثل أحدھم يجيء فكان حوله خط الجن ليلة سلم و عليه هللا صلى هللا
 فتوضأ نعم قلت نبيذ أمعك قال ال قلت ماء أمعك سلم و عليه هللا صلى النبي وقال ھؤالء كأنھم قال الزط رأى فلما جل و عز
  ضعيف إسناده  به

 أبي عن جعفر بن يعني محمد قال إسحاق أبو ثنا شعبة ثنا قاال جعفر وبن سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4354
 بكر أبا التخذت أمتي من خليال متخذا كنت لو  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد عن األحوص أبي عن إسحاق
  ومتنا سندا مكرر مسلم شرط على صحيح إسناده  خليال
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 من  قال هللا عبد عن األحوص أبي عن األقمر بن علي عن المسعودي عن قطن أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4355
 لنبيه الھدى سنن شرع جل و عز هللا فإن بھن ينادى حيث الخمس الصلوات ھؤالء على فليحافظ مسلما غدا هللا يلقى ان سره
 لتركتم مساجدكم وتركتم بيوتكم في صليتم فلو بيته في فيه يصلي مسجد له اال أحدا منكم أحسب ال وأني الھدى سنن من وإنھن
  المسعودي غير الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  لضللتم نبيكم سنة تركتم ولو سلم و ليهع هللا صلى نبيكم سنة

 لما  قال مسعود بن هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن المسعودي ثنا قطن أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4356
 انك لي اغفر اللھم وبحمدك اللھم سبحانك يقول ان يكثر سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان والفتح هللا نصر جاء إذا نزلت
  لغيره حسن  وبحمدك اللھم سبحانك لي اغفر اللھم وبحمدك اللھم سبحانك لي اغفر اللھم التواب أنت

 هللا صلى يالنب مع كنا  قال هللا عبد عن األسود عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4357
 قال اقتلوھا فقال حية علينا خرجت إذ رطبة فيه من نأخذھا فنحن قال عرفا والمرسالت عليه أنزلت وقد غار في سلم و عليه

 شرط على صحيح إسناده  شرھا وقاكم كما شركم هللا وقاھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال فسبقتنا لنقتلھا فابتدرناھا
  تناوم سندا مكرر الشيخين

 عليه هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4358
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الكالم بعد السھو سجدتي فسجد الصالة في سھا سلم و

 جمرة هللا عبد رمى  قال يزيد بن الرحمن عبد عن إبراھيم عن مشاألع ثنا معاوية أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4359
 مقام غيره إله ال والذي ھذا فقال فوقھا من يرمونھا ناسا ان له فقيل حصاة كل مع يكبر حصيات بسبع الوادي بطن من العقبة
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  البقرة سورة عليه أنزلت الذي

 ونحن القمر انشق  قال هللا عبد عن معمر أبي عن إبراھيم عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا أبي يحدثن هللا عبد حدثنا -  4360
  اشھدوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال الجبل خلف منه فرقة ذھبت حتى بمنى سلم و عليه هللا صلى النبي مع

  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد عن األعمش ثنا معاوية أبو ثنا يأب حدثني هللا عبد حدثنا - 4361
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجاھلية بدعوى دعا أو الجيوب شق أو الخدود لطم من منا ليس  سلم و عليه هللا صلى

 الناس فضل  هللا عبد قال قال وائل أبي عن نھشل أبي عن يالمسعود ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4362
 لمسكم سبق هللا من كتاب لوال{  جل و عز هللا فأنزل بقتلھم أمر بدر يوم األسرى بذكر بأربع عنه هللا رضي الخطاب بن عمر
 بن يا علينا وانك زينب هل فقالت يحتجبن أن سلم و عليه هللا صلى النبي نساء أمر الحجاب وبذكره}  عظيم عذاب أخذتم فيما

 صلى النبي وبدعوة}  حجاب وراء من فاسألوھن متاعا سألتموھن وإذا{  جل و عز هللا فأنزل بيوتنا في ينزل والوحي الخطاب
 في وقوله ضعيف إسناد وھذا لغيره حسن  تابعه الناس أول كان بكر أبي في وبرأيه بعمر اإلسالم أيد اللھم له سلم و عليه هللا
  بايعه الناس أول كان"  صوابه"  تابعه الناس أول كان"  لحديثا آخر

 بن عامر عن عمر بن هللا عبد بن زيد بن محمد بن يعني عاصم ثنا القاسم بن ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4363
 أمراء سيكون  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود بن عن يسار بن عطاء عن إسحاق بن معاوية عن السمط
  قوي إسناده  يؤمرون ال ما ويفعلون يفعلون ال ما يقولون بعدي

 عن يحدث الھاللي سبرة بن النزال سمعت قال ميسرة بن الملك عبد عن شعبة ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4364
 هللا صلى النبي إلى به فجئت فأخذته خالفھا سلم و عليه هللا صلى النبي من سمعت قد آية قرأ رجال سمعت  قال مسعود بن
 قد مسعر وقال علمي أكبر تختلفوا ال محسن كالكما قال الكراھية سلم و عليه هللا صلى النبي وجه في فعرفت قال سلم و عليه
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 غير ينالشيخ رجال ثقات رجاله البخاري شرط على صحيح إسناده  فأھلكھم اختلفوا قبلكم كان من إن تختلفوا ال فيه ذكر
  البخاري رجال فمن سبرة بن النزال

 المشركون حبس  قال هللا عبد عن مرة عن زبيد عن طلحة بن يعني محمد ثنا ھاشم ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4365
 هللا مأل الوسطى الصالة عن شغلونا فقال احمرت أو الشمس اصفرت حتى العصر صالة عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  حسن إسناد وھذا صحيح  نارا وقبورھم أجوافھم هللا حشا أو نارا وقبورھم جوافھمأ

 لما  قال مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن زيد بن يعني حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4366
 من عبدا ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قالف عليه ازدحموا بالجعرانة حنين غنائم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قسم
 عبد قال يعلمون ال انھم لقومي اغفر رب ويقول جبھته عن الدم يمسح فجعل قال وشجوه فضربوه قومه إلى هللا بعثه هللا عباد
  يعلمون ال انھم لقومي اغفر رب ويقول الرجل يحكي جبھته عن الدم يمسح سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى أنظر كأني هللا

  حسن إسناد وھذا لغيره صحيح

 توفى  قال مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن زيد بن يعني حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4367
  نحس إسناده  كيتان فقال سلم و عليه هللا صلى للنبي ذلك فذكروا دينارين شملته في فوجدوا الصفة أھل من رجل

 بن هللا عبد عن السلماني عبيدة عن إبراھيم عن المعتمر بن منصور عن شيبان ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4368
 يحمل القيامة يوم جل و عز هللا ان هللا رسول يا أو محمد يا فقال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول إلى حبر جاء  قال مسعود

 الخلق وسائر إصبع على والثرى والماء إصبع على والشجر إصبع على والجبال إصبع على ضينواألر إصبع على السماوات
{  قرأ ثم الحبر لقول تصديقا نواجذه بدت حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فضحك قال الملك أنا فيقول يھزھن إصبع على
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  اآلية آخر إلى}  القيامة يوم قبضته جميعا واألرض قدره حق هللا قدروا وما

 صلى هللا رسول فضحك وقال ومعناه بإسناده فذكره  منصور عن إسرائيل ثنا أسود حدثناه أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4369
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  لقوله تصديقا ناجذه بدا حتى سلم و عليه هللا

 هللا عبد رمى  قال يزيد بن الرحمن عبد عن إبراھيم عن األعمش أنا حيان بن سليمان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4370
  البقرة سورة عليه أنزلت الذي مقام غيره إله ال والذي ھذا قال ھنا ھا من يرمون ال الناس ان قلت الوادي بطن في الجمرة
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده

 بن هللا عبد عن سلمة بن شقيق عن األعمش سليمان عن أبيه عن المعتمر ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4371
 صلى هللا رسول فقال صياد بن فيھم يلعبون بصبيان مر إذ نمشي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع نحن بينما  قال مسعود

 فألضرب دعني عنه هللا رضي عمر فقال قال هللا رسول أني أتشھد ھو فقال هللا رسول أني أتشھد يداك تربت سلم و عليه هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  تستطيعه فلن تخاف الذي يك ان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال عنقه

 في من أخذت  قال مسعود بن عن زر عن عاصم عن سلمة بن يعني حماد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4372
  حسن إسناده  أحد فيھا ينازعني ال سورة سبعين سلم و عليه هللا صلى هللا سولر

 عن هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن معشر أبي عن خالد ثنا زريع بن يزيد ثنا يونس ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4373
 قلوبكم فتختلف تختلفوا وال يلونھم الذين ثم يلونھم ينالذ ثم والنھى األحالم أولوا منكم ليلني  قال سلم و عليه هللا صلى النبي
  مسلم رجال فمن معشر أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  األسواق وھوشات وإياكم

 بن طلق عن الواسطي يزيد داالن بني في يكون كان الذي خالد أبو ثنا الوليد بن شجاع ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4374
 هللا صدق يقول فسمعته سطحا يعني له إنجاز على فوجدته مسعود بن هللا عبد أتيت  قال األسدي عقرب أبي عن حبيب

 ان قال ورسوله هللا صدق ورسوله هللا صدق قلت مالك الرحمن عبد أبا يا فقلت إليه فصعدت ورسوله هللا صدق ورسوله
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 شعاع لھا ليس صبيحتھا تطلع الشمس وان األواخر السبع من النصف في القدر ليلة ان نبأنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناده  ورسوله هللا صدق ورسوله هللا صدق فقلت إليھا فنظرت فصعدت قال

 قال رباح بن علي بن موسى أنا هللا عبد أنا قال إسحاق بن وعلي هللا عبد ثنا عتاب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4375
 ال فقال وفحمة وبعرة حائل عظم ومعه الجن ليلة أتاه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  مسعود بن عن يقول أبي سمعت
  ثقات رجاله صحيح  الخالء إلى خرجت إذا ھذا من بشيء تستنجين

 هللا عبد قال قال شھاب بن ارقط عن األحمسي هللا عبد بن المخارق عن حميد بن عبيدة ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4376
 هللا صلى النبي أتى قال شيء من األرض على مما الي أحب صاحبه أنا أكون ألن مشھدا المقداد من شھدت لقد  مسعود بن
{  سلم و عليه هللا صلى لموسى إسرائيل بنو قالت كما لك نقول ال وهللا هللا نبي يا أبشر فقال قال فارسا رجال وكان سلم و عليه
 خلفك ومن شمالك وعن يمينك وعن يديك بين لنكونن بالحق بعثك والذي ولكن}  قاعدون ھنا ھا إنا فقاتال وربك أنت ذھبا

  البخاري شرط على صحيح إسناده  عليك هللا يفتح حتى

 يزيد بن سوداأل بن الرحمن عبد وحدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا إبراھيم بن يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4377
 فقلنا قال الحية ليلة عرفا والمرسالت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول على نزلت  قال مسعود بن هللا عبد عن أبيه عن النخعي

 من حية علينا خرجت ليال بحراء سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع نحن فبينما قال الرحمن عبد أبا يا الحية ليلة وما له
  شرھا وقاكم كما شركم هللا وقاھا فقد عنكم دعوھا فقال فأعجزتنا فطلبناھا بقتلھا سلم و عليه هللا صلى هللا سولر فأمرنا الجبل
  حسن إسناد وھذا صحيح

 عمه عن النخعي يزيد عن األسود بن الرحمن عبد حدثني إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4378
 موقف غيره إله ال والذي ھذا قال يديھا بين وقف فلما الجمرة يدي بين مسعود بن هللا عبد مع وقفت  قال يزيد بن الرحمن عبد
 ثم بھا رمى حصاة كل مع يكبر حصيات بسبع مسعود بن هللا عبد رماھا ثم قال رماھا يوم البقرة سورة عليه أنزلت الذي

  حسن إسناد وھذا صحيح  انصرف

 عبد بن جعفر عن فضيل بن يعني أظنه الحرث عن كيسان بن صالح عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي ثنيحد هللا عبد حدثنا - 4379
 من ما  قال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان مسعود بن هللا عبد عن رافع أبي عن المسور بن الرحمن عبد عن الحكم بن هللا
 من تخلف انھا ثم بأمره ويقتدون بسنته يأخذون وأصحاب ريونحوا أمته من له كان اال قبلي أمة في جل و عز هللا بعثه نبي

 غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده  يؤمرون ال ما ويفعلون يفعلون ال ما يقولون خلوف بعدھم
  مسلم رجال فمن المسور بن وعبدالرحمن عبدهللا بن وجعفر فضيل بن الحارث

 هللا عبد أن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد حدثني شھاب بن قال صالح عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4380
 ال قرشي اال فيھم ليس قريش من رجال ثمانين من قريب في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول عند نحن بينا  قال مسعود بن
 أن أحببت حتى معھم فتحدث فيھن فتحدثوا النساء كروافذ يومئذ وجوھھم من أحسن قط رجال وجوه صفيحة رأيت ما وهللا

 من إليكم بعث عصيتموه فإذا هللا تعصوا لم ما األمر ھذا أھل فإنكم قريش معشر يا بعد أما قال ثم فتشھد أتيته ثم قال يسكت
  النقطاعه ضعيف إسناده  يصلد أبيض ھو فإذا قضيبه لحا ثم يده في لقضيب القضيب ھذا يلحى كما يلحاكم

 عبد بن عتبة بن هللا عبد بن عتبة عميس أبو حدثني قال إسحاق أبي عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4381
 هللا رسول مع نحن بينما  قال مسعود بن هللا عبد عن المخزومي حريث بن عمرو مولى زيد عن فزارة أبي عن مسعود بن هللا

 مثقال الغش من قلبه في رجل معي يقومن وال منكم رجل معي ليقم قال إذ أصحابه من نفر يف وھو بمكة سلم و عليه هللا صلى
 مكة بأعلى كنا إذا حتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع فخرجت ماء اال أحسبھا وال إداوة وأخذت معه فقمت قال ذرة
 رسول ومضى فقمت قال آتيك حتى ھنا ھا قم قال ثم خطا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لي فخط قال مجتمعة أسودة رأيت
 جاءني حتى طويال ليال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول معھم فسمر قال إليه يتثورون فرأيتھم إليھم سلم و عليه هللا صلى هللا
 من معك ھل لي قال ثم قال آتيك حتى قم لي تقل أولم هللا رسول يا له فقلت قال مسعود بن يا قائما زلت ما لي فقال الفجر مع
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 ھو فإذا ماء اال أحسبھا وال اإلداوة أخذت لقد وهللا هللا رسول يا له فقلت قال نبيذ ھو فإذا اإلداوة ففتحت نعم فقلت قال وضوء
 منھم شخصان أدركه يصلي قام فلما منھا توضأ ثم قال طھور وماء طيبة تمرة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال قال نبيذ
 انصرف فلما بنا صلى ثم خلفه سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فصفھما قال صالتنا في تؤمنا ان نحب انا هللا رسول يا هل قاال
 فزودتھم الزاد سألوني وقد بينھم كانت أمور في الي يختصمون جاؤوا نصيبين جن ھؤالء قال هللا رسول يا ھؤالء من له قلت
 شعيرا وجدوه روث من وجدوا وما الرجعة زودتھم قد فقال قال إياه تزودھم شيء نم هللا رسول يا عندك وھل له فقلت قال
  والعظم بالروث يستطاب أن عن سلم و عليه هللا صلى هللا رسول نھى ذلك وعند قال كاسيا وجدوه عظم من وجدوه وما

  ضعيف إسناده

 و عليه هللا صلى هللا رسول تشھد  عن حدثني قال قإسحا بن عن أبي حدثني قال يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4382
 رسول علمني قال مسعود بن هللا عبد عن أبيه عن النخعي يزيد بن األسود بن الرحمن عبد آخرھا وفي الصالة وسط في سلم
 عليه هللا صلى هللا رسول أن أخبرنا حين هللا عبد عن نحفظ فكنا آخرھا وفي الصالة وسط في التشھد سلم و عليه هللا صلى هللا
 والطيبات والصلوات  التحيات اليسرى وركه على آخرھا وفي الصالة وسط في جلس إذا يقول فكان قال إياه علمه سلم و

 عبده محمدا أن وأشھد هللا اال إله ال أن أشھد الصالحين هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم
 يدعو ان هللا شاء بما تشھده بعد دعا آخرھا في كان وان تشھده من يفرغ حين نھض الصالة وسط في كان ان ثم قال ورسوله

  حسن إسناد وھذا صحيح  يسلم ثم

 و عليه هللا صلى هللا رسول انصراف  عن حدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4383
 صلى هللا رسول انصراف عن مسعود بن هللا عبد يسأل رجال سمعت قال أبيه عن النخعي يزيد بن األسود بن الرحمن عبد سلم
 و عليه هللا صلى هللا رسول كان مسعود بن هللا عبد فقال قال يساره عن أو ينصرف كان يمينه عن صالته من سلم و عليه هللا
 صحيح  حجرته إلى األيسر شقه على صالته من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول انصراف أكثر كان أراد حيث ينصرف سلم
  حسن إسناد وھذا

 الرحمن عبد أن إسحاق بن محمد عن حبيب أبي بن يزيد حدثني سعد بن ليث ثنا حجاج ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4384
 الصالة من ينصرف ما عامة كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن  حدثه مسعود بن أن حدثه األسود أن حدثه األسود بن
  حسن إسناد وھذا صحيح  الحجرات إلى يساره على

 بن هللا عبد عن حدثه عمن القرظي كعب بن محمد ثنا إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4385
 بن هللا وعبد الخطاب بن لعمر الكوفة ىعل أمير ياسر بن وعمار الكوفة مسجد في الجمعة يوم معه نحن بينا  قال مسعود
 هللا صلى نبيكم سنة صاحبكم يصب ان فقال الشراك قدر فرآه الظل إلى مسعود بن هللا عبد نظر إذ المال بيت على مسعود
 إسناده  الصالة يقول ياسر بن عمار خرج حتى كالمه من مسعود بن هللا عبد فرغ ما فوهللا قال اآلن يخرج سلم و عليه

  ضعيف

 عن النخعي يزيد بن األسود بن الرحمن عبد وحدثني قال إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4386
 ثم عمي ويد بيدي فأخذ خلفه فقمنا ليصلي الظھر فأقام قال بالھاجرة مسعود بن هللا عبد على علقمة وعمي أنا دخلت  قال أبيه
 و عليه هللا صلى هللا رسول كان ھكذا قال ثم قال واحدا صفا خلفه فصففنا بيننا قام ثم يساره نع واآلخر يمينه عن أحدنا جعل
 علينا أقبل سلم فلما قال ركبتيه بين كفيه وأدخل بفخذيه ذراعيه وألصق طبق ركع فلما بنا فصلى قال ثالثة كانوا إذا يصنع سلم
 صحيح  سبحة معھم الصالة واجعلوا بھا تنتظروھم فال ذلك فعلوا افإذ مواقيتھا عن الصالة يؤخرون أئمة ستكون انھا فقال
  حسن إسناد وھذا لغيره

 سفيان عن الخطمي ثم األنصاري فضيل بن الحرث ثنا إسحاق بن عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4387
 قال مسعود بن هللا عبد وبالمدينة عفان بن ثمانع عھد في الشمس كسفت  قال الخزاعي شريح أبي عن السلمي العوجاء أبي بن

 بن هللا عبد وجلس داره فدخل عثمان انصرف ثم قال ركعة كل في وسجدتين ركعتين الصالة تلك بالناس فصلى عثمان فخرج
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 والقمر الشمس كسوف عند بالصالة يأمرنا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان فقال إليه وجلسنا عائشة حجرة إلى مسعود
 قد كنتم تكن لم وان غفلة غير على وأنتم كانت تحذرون التي كانت ان فإنھا الصالة إلى فافزعوا أصابھما قد رأيتموه فإذا

  ضعيف إسناده  واكتسبتموه خيرا أصبتم

 هللا صلى النبي أن  أبيه عن هللا عبد بن عبيدة أبي عن أبيه عن أبي أنا إبراھيم بن سعد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4388
  النقطاعه ضعيف إسناده  يقوم حتى قال يقوم حتى ألبي قلت سعد قال الرضف على كأنه الركعتين في كان سلم و عليه

 و عليه هللا صلى النبي أن  أبيه عن هللا عبد بن عبيدة أبي عن أبيه عن أبي ثنا يعقوب ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4389
  النقطاعه ضعيف إسناده  يقوم حتى قال يقوم حتى ألبي قلت قال األوليين قال وربما الرضف على كأنه ينالركعت في كان سلم

 رسول كان  قال أبيه عن هللا عبد بن عبيدة أبي عن أبي حدثني قال سعد بن إبراھيم أنا يزيد بن نوح وحدثناه أبي قال -  4390
  النقطاعه ضعيف إسناده  يقوم حتى قال يقوم حتى ألبي قلت قال الرضف على كأنه الركعتين في سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن هللا عبد عن السلماني عبيدة عن إبراھيم عن منصور عن شيبان ثنا محمد بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4391
 يخرج رجل النار من خروجا النار ھلأ وآخر الجنة دخوال الجنة أھل آخر ان  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال مسعود
 فيقول مألى وجدتھا رب يا فيقول فيرجع مألى انھا إليه فيخيل فيأتيھا الجنة فادخل اذھب جل و عز هللا فيقول حبوا النار من

 فيخيل افيأتيھ الجنة فادخل اذھب فيقول مألى وجدتھا قد رب يا فيقول فيرجع مألى انھا إليه فيخيل فيأتيھا الجنة فادخل اذھب
 الدنيا أمثال عشرة أو أمثالھا وعشرة الدنيا مثل لك فإن اذھب فيقول ثالثا مألى وجدتھا رب يا فيقول إليه فيرجع مألى انھا إليه
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  منزلة الجنة أھل أدنى ھذا يقال وكان قال الملك وأنت مني أتضحك رب يقول قال

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن أبيه عن سالم عن منصور ثنا البكائي هللا عبد بن زياد ثنا أبي يحدثن هللا عبد حدثنا - 4392
 فاسلم عليه أعانني هللا أن اال وأنا قال هللا رسول يا وأنت قالوا الجن من قرينة به وكل وقد اال أحد من ما  سلم و عليه هللا صلى
  حسن سند وھذا صحيح  بخير اال يأمرني فليس

 عبد عن علقمة عن إبراھيم عن منصور عن إسرائيل ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد ثنا قال أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4393
 نحن بينا انا  تخويفا تعدونھا وأنتم بركة اآليات نعد سلم و عليه هللا صلى محمد أصحاب كنا قال بخسف هللا عبد وسمع قال هللا
 ففعلنا ماء يعني معه من اطلبوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول لنا فقال ماء معنا وليس سلم و يهعل هللا صلى هللا رسول مع
 من والبركة المبارك الطھور على حي قال ثم أصابعه بين من يخرج الماء فجعل فيه كفيه وضع ثم إناء في فصبه بماء فأتى
  صحيح  يؤكل وھو الطعام تسبيح سمعن كنا قد هللا عبد قال الناس واستسقى منه بطني فمألت هللا

 هللا عبد بن الرحمن عبد عن عمير بن يعني الملك عبد عن شيبان ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4394
 إسناد وھذا صحيح  فسوق وسبابه كفر أخاه المسلم قتال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال أبيه عن مسعود بن يعني
  الشيخين شرط على يحصح

 مسعود بن عن وائل أبي عن النجود أبي بن عاصم عن زيد بن حماد ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4395
 ينظر كأنه للرجل أو لزوجھا تصفھا أو لزوجھا تنعتھا كأنھا المرأة المرأة تباشر ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال
 مال قال أو أخيه مال به ليقتطع كاذبا يمين على حلف ومن يحزنه ذلك فإن صاحبھما دون اثنان يتناجى فال ثالثة كان وإذا
 رسول ذلك قال في فقال ھذا يحدث مسعود بن قيس بن األشعث فسمع قال غضبان عليه وھو جل و عز هللا لقي مسلم امرئ
  حسن إسناد وھذا صحيح  بئر في سلم و عليه هللا صلى النبي إلى اختصمنا رجل وفي سلم و عليه هللا صلى هللا

 بن عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم عن سلمة بن حماد ثنا موسى بن حسن حدثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4396
 صلى جبريل رأيت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال}  المنتھى سدرة عند أخرى نزلة رآه ولقد{  اآلية ھذه في  مسعود

  ومتنا سندا مكرر حسن إسناده  والياقوت الدر التھاويل ريشه من ينتثر جناح ستمائة وله سلم و عليه هللا
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 وسأله منه يسمعه ولم قيس بن علقمة عن إسحاق أبي عن زھير ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4397
 أبو فقال الصالة فحضرت منزله في األشعري موسى أبا أتى مسعود بن هللا عبد أن الحديث ھذا فھو علقمة حديث عن رجل
 فتقدم قال أحق فأنت ومسجدك منزلك في أتيناك فإنما أنت تقدم بل ال قال وأعلم سنا أقدم فإنك الرحمن عبد أبا يا تقدم  موسى
 سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد أنت المقدس أبالوادي خلعھما إلى أردت ما قال سلم فلما نعليه فخلع موسى أبو

  صحيح  والنعلين الخفين في يصلي

 النبي أن هللا عبد عن منه سمعه األحوص عن إسحاق أبو ثنا زھير ثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4398
 عن يتخلفون رجال على أحرق ثم اسبالن يصلي رجال آمر أن ھممت لقد  الجمعة عن يتخلفون لقوم قال سلم و عليه هللا صلى
  مسلم شرط على صحيح إسناده  بيوتھم الجمعة

 حج  قال يزيد بن الرحمن عبد سمعت قال إسحاق أبو ثنا زھير حدثنا موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4399
 عبد أبا فقلت أقم قال الفجر طلع حين نكا فلما الحديث فذكر معه فكنت فلزمته ألزمه أن علقمة فأمرني مسعود بن هللا عبد

 ھذه اال الساعة ھذه يصلي ال كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان قال قال فيھا صليت رأيتك ما لساعة ھذه ان الرحمن
 دلفةالمز الناس يأتي ما بعد المغرب صالة وقتھما عن تحوال صالتان ھما هللا عبد قال اليوم ھذا من المكان ھذا في الصالة
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  ذلك فعل سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت قال الفجر يبزغ حين الغداة وصالة

 بن هللا عبد عن إسحاق أبي عن معاوية بن زھير أخا حديجا سمعت قال موسى بن حسن ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4400
 بن هللا عبد فيھم رجال ثمانين من نحو ونحن النجاشي إلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بعثنا  قال مسعود بن عن عتبة

 وعمارة العاص بن عمرو قريش وبعثت النجاشي فأتوا موسى وأبو مظعون بن وعثمان عرفطة بن هللا وعبد وجعفر مسعود
 أرضك نزلوا عمنا بني من نفرا ان له قاال ثم شماله وعن يمينه عن ابتدراه ثم له سجدا النجاشي على دخال فلما بھدية الوليد بن

 ولم فسلم فاتبعوه اليوم خطيبكم أنا جعفر فقال إليھم فبعث إليھم فابعث أرضك في ھم قال ھم فأين قال ملتنا وعن عنا ورغبوا
 صلى رسوله إلينا بعث جل و عز هللا ان قال ذاك وما قال جل و عز  اال نسجد ال انا قال للملك تسجد ال مالك له فقالوا يسجد
 في يخالفونك فإنھم العاص بن عمرو قال والزكاة بالصالة وأمرنا جل و عز  اال ألحد نسجد ال أن وأمرنا سلم و عليه هللا

 إلى ألقاھا وروحه هللا كلمة ھو جل و عز هللا قال كما نقول قالوا وأمه مريم بن عيسى في تقولون ما قال مريم بن عيسى
 والرھبان والقسيسين الحبشة معشر يا قال ثم األرض من عودا فرفع قال ولد يفرضھا ولم بشر يمسھا لم التي البتول العذراء
 في نجد الذي فإنه هللا رسول أنه أشھد عنده من جئتم وبمن بكم مرحبا ھذا يسوي ما فيه نقول الذي على يزيدون ما وهللا

 أحمل أنا أكون حتى ألتيته الملك من فيه أنا ما لوال وهللا شئتم حيث واانزل مريم بن عيسى به بشر الذي الرسول وأنه اإلنجيل
 و عليه هللا صلى النبي أن وزعم بدرا أدرك حتى مسعود بن هللا عبد تعجل ثم إليھما فردت اآلخرين بھدية وأمر وأوضئه نعليه
  ضعيف إسناده  موته بلغه حين له استغفر سلم

 يعلم وھو يزيد بن األسود سأل رجال رأيت  قال إسحاق أبو ثنا زھير ثنا كامل أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4401
 مسعود بن هللا عبد سمعت قال ثم دال بل ال فقال دال أم أذال}  مدكر من فھل{  الحرف ھذا نقرأ كيف فقال المسجد في القرآن
 كامل أبي غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح سنادهإ  داال}  مدكر{  يقرؤھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت يقول
  النسائي رجال فمن

 بن جعفر عن فضيل بن الحرث ثنا قال المخرمي يعني جعفر بن هللا عبد ثنا سعيد أبو ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4402
 هللا صلى هللا رسول أن مسعود بن أخبرني قال رافع أبي عن مخرمة بن المسور بن الرحمن عبد عن الحكم أبي بن هللا عبد
 ذلك بعد من يأتي ثم بھديه ويقتدون أثره يتبعون وأصحاب حواري أصحابه من وله إال قط نبي يكن لم إنه  قال سلم و عليه

  قوي إسناده  يؤمرون ال ما ويفعلون يفعلون ال ما يقولون أمراء خوالف
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 لعن  قال هللا عبد عن ھزيل عن قيس أبي عن سفيان ثنا أحمد أبو هللا عبد بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4403
 إسناده  ومطعمه الربا وآكل والموشومة والواشمة له والمحلل والمحل والموصولة الواصلة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  البخاري شرط على صحيح

 كنت  قال مسعود بن عن رزين أبي عن األعمش عن ونسي بن عيسى ثنا بحر بن علي ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4404
 بأي أدري لست أني غير أقرأني مما قريبا فقرأتھا عرفا والمرسالت عليه فنزلت الغار في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع

  بحر بن علي غير الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده  ختم اآليتين

 هللا صلى هللا رسول أن  هللا عبد عن األسود عن أنبأنا إسحاق أبو قال شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4405
 وقال وجھه على فوضعه حصى من كفا رفع رجال اال سجد اال القوم من أحد بقى وما فسجد النجم سورة قرأ سلم و عليه

  مكرر الشيخين شرط ىعل صحيح إسناده  كافرا قتل ذلك بعد رأيته لقد هللا عبد قال ھذا يكفيني

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن سليمان عن شعبة حدثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4406
 وھو مات من أقول وأنا هللا عبد وقال النار هللا أدخله ندا  يجعل وھو مات من أخرى أقول وأنا كلمة  سلم و عليه هللا صلى
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجنة هللا أدخله ندا  يجعل ال

 النبي عن هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4407
 تنعتھا ثم المرأة المرأة باشرت وال يحزنه ذلك فإن صاحبھما دون اثنان يتناجى فال ثالثة كنتم إذا  قال سلم و عليه هللا صلى

  ومتنا سندا مكرر الشيخين شرط على صحيح إسناده  إليھا ينظر كأنه حتى لزوجھا

 يا  قلنا قال هللا عبد عن يحدث وائل أبا سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4408
 منكم أساء ومن الشرك في عمل بما يؤاخذ لم اإلسالم في منكم أحسن من قال به ذنؤاخ الشرك في عملنا ما أرأيت هللا رسول
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  واإلسالم الشرك في عمل بما أخذ اإلسالم في

 ألخبر اني  قال هللا عبد عن وائل أبي عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4409
 السآمة خشية بالموعظة األيام في يتخولنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان أملكم أن خشية إليكم الخروج فيمنعني تكمبجماع
  ومتنا سندا مكرر الشيخين شرط على صحيح إسناده  علينا

 يوم ذات مسعود بن هللا عبد على غدونا  قال وائل أبي عن واصل ثنا مھدي ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4410
 سمعنا قد انا الشعر كھذ ھذا فقال كله البارحة المفصل قرأت القوم من رجل فقال لنا فأذن بالباب فسلمنا الغداة صالة بعد

 من وسورتين المفصل من سورة عشرة ثماني سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بھن يقرأ كان التي القرائن ألحفظ وأني القراءة
  الشيخين شرط على صحيح دهإسنا  حم آل

 يا  قلت قال مسعود بن هللا عبد عن وائل أبي عن األحدب واصل ثنا مھدي ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4411
 إسناده  جارك حليلة تزاني أن ثم قال ماذا ثم هللا رسول يا قلت خلقك وھو ندا  تجعل أن قال أعظم اإلثم أي هللا رسول
  الشيخين شرط ىعل صحيح

  قال انه مسعود بن عن حبيش بن زر عن بھدلة بن عاصم عن سلمة بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4412
 من فرا وقد عنه هللا رضي بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى النبي فجاء معيط أبي بن لعقبة غنما أرعى يافعا غالما كنت

 من عندك ھل سلم و عليه هللا صلى النبي فقال ساقيكما ولست مؤتمن اني قلت تسقينا لبن من عندك ھل غالم يا فقاال المشركين
 أتاه ثم الضرع فحفل ودعا الضرع ومسح سلم و عليه هللا صلى النبي فأعتقلھا بھا فأتيتھما نعم قلت الفحل عليھا ينز لم جذعة
 بعد فأتيته فقلص أقلص للضرع قال ثم شربت ثم بكر أبو وشرب فشرب فيھا فاحتلب منقعرة بصخرة عنه هللا رضي بكر أبو
  حسن إسناده  أحد فيھا ينازعني ال سورة سبعين فيه من فأخذت قال معلم غالم انك قال القول ھذا من علمني فقلت ذلك
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 عن األحوص أبي عن لالھذي أبي بن هللا عبد عن رجاء بن إسماعيل عن شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4413
 هللا أتخذ وقد وصاحبي أخي ولكن خليال بكر أبا التخذت خليال متخذا كنت لو  قال سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد

  مسلم شرط على صحيح إسناده  خليال صاحبكم

 أحد يوم كن النساء أن  مسعود بن عن الشعبي عن السائب بن عطاء ثنا حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4414
 و عز هللا أنزل حتى الدنيا يريد منا أحد ليس إنه أبر أن رجوت يومئذ حلفت فلو المشركين جرحى على يجھزن المسلمين خلف
 سلم و عليه هللا صلى النبي أصحاب خالف فلما}  ليبتليكم عنھم صرفكم ثم اآلخرة يريد من ومنكم الدنيا يريد من منكم{  جل

 فلما عاشرھم وھو قريش من ورجلين األنصار من سبعة تسعة في سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أفرد به أمروا ما واوعص
 رجال هللا يرحم قال أيضا رھقوه فلما قتل حتى ساعة فقاتل األنصار من رجل فقام قال عنا ردھم رجال هللا رحم قال رھقوه
 فقال سفيان أبو فجاء أصحابنا أنصفنا ما لصاحبه سلم و عليه هللا صلى النبي فقال السبعة قتل حتى ذا يقول يزل فلم عنا ردھم
 والعزى عزى لنا سفيان أبو فقال وأجل أعلى هللا فقالوا واجل أعلى هللا قولوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال ھبل أعل
 ويوم لنا يوم بدر بيوم يوم سفيان أبو قال ثم لھم مولى ال ونوالكافر موالنا هللا قولوا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال لكم
 قتالنا أما سواء ال سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال بفالن وفالن بفالن وفالن بحنظلة حنظلة نسر ويوم نساء ويوم علينا
 وال أمرت ما منا مالء غير لعن كانت وان مثله القوم في كانت قد سفيان أبو قال يعذبون النار في وقتالكم يرزقون فأحياء
 ان تستطع فلم فالكتھا كبده ھند وأخذت بطنه بقر قد حمزة فإذا فنظروا قال سرني وال ساءني وال كرھت وال أحببت وال نھيت
 ولرس فوضع النار حمزة من شيئا ليدخل هللا كان ما قال ال قالوا شيئا منه أأكلت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال تأكلھا
 وترك األنصاري فرفع عليه فصلى جنبه إلى فوضع األنصار من برجل وجيء عليه فصلى حمزة سلم و عليه هللا صلى هللا

 حسن  صالة سبعين يومئذ عليه صلى حتى حمزة وترك رفع ثم عليه فصلى حمزة جنب إلى فوضعه بآخر جيء ثم حمزة
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره

 النبي عن هللا عبد عن األحوص أبا سمعت قال الھجري إبراھيم عن شعبة ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4415
 ظھر أو الدرھم أخاه أحدكم يمنح ان المنيحة قال أعلم ورسوله هللا قالوا أفضل الصدقة أي أتدرون  قال سلم و عليه هللا صلى
  ضعيف سنادإ وھذا لغيره حسن  البقرة لبن أو الشاة لبن أو الدابة

 عن وائل أبي عن المعتمر بن منصور وحدثنا بھدلة بن عاصم ثنا زيد بن حماد ثنا عفان ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4416
 نسي ھو بل وكيت كيت آية نسيت يقول ان أحدكم أو ألحدھم بئسما  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول قال قال هللا عبد

 شرط على صحيح إسناده  عقله من قال أو قال عقلھا من النعم من الرجال صدور من تفصيا عأسر فإنه القرآن واستذكروا
  بھدلة بن عاصم غير الشيخين رجال ثقات رجاله الشيخين

 كنا  قال هللا عبد عن يحدث وائل أبي عن بھدلة بن عاصم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4417
 هللا رسول فقال حدث وما قدم ما فأخذني علي يرد فلم عليه فسلمت سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فأتيت صالةال في نتكلم
 سلم و عليه هللا صلى لنبيه أحدث مما وان شاء مما قال قد وأحسبه شعبة قال شاء ما لنبيه يحدث هللا ان سلم و عليه هللا صلى
  حسن إسناد وھذا صحيح  الصالة في تكلموا ال أن

  قال هللا عبد عن أبيه عن األسود بن الرحمن عبد عن جابر عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4418
 ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح  سجدتين فسجد الصالة في أزيد فقالوا خمسا الظھر سلم و عليه هللا صلى هللا نبي صلى

  جابر لضعف

 عن الرحمن عبد بن خيثمة عن يحدث منصورا سمعت قال شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4419
 إسناد وھذا لغيره حسن  ولمسافر لمصل رجلين ألحد أو لرجلين اال سمر ال  قال أنه سلم و عليه هللا صلى النبي عن هللا عبد

  النقطاعه ضعيف
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 موسى أبا رجل سأل  قال شرحبيل بن ھزيل عن قيس أبي عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4420
 سيتابعني فإنه مسعود بن ائت وقال النصف ولألخت لالبنة النصف فقال وأختھا ابنھا وابنة ابنتھا تركت امرأة عن األشعري

 صلى هللا رسول بقضاء فيھا ألقضين ينالمھتد من أنا وما إذا ضللت لقد فقال موسى أبي بقول فأخبروه مسعود بن فأتوا قال
 والبنة النصف لالبنة سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بقضاء فيھا ألقضين مكتوبا الحرف ھذا وجدت شعبة قال سلم و عليه هللا

 ما شيء عن تسألوني ال موسى أبو فقال مسعود بن بقول فأخبروه موسى أبا فأتوا فلالخت بقى وما الثلثين تكملة السدس االبن
  البخاري شرط على صحيح إسناده  أظھركم بين الحبر ھذا دام

 قال علقمة أبي بن الرحمن عبد سمعت قال شداد بن جامع عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4421
 األرض من دھاسا نزلوا أنھم روافذك الحديبية من سلم و عليه هللا صلى هللا رسول مع أقبلنا  قال مسعود بن هللا عبد سمعت
 الشمس طلعت حتى فناموا قال تنم إذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال أنا بالل فقال يكلؤنا من فقال الرمل الدھاس يعني

 فعلواا فقال سلم و عليه هللا صلى النبي فاستيقظ قال تكلموا يعني اھضبوا فقلنا قال عمر فيھم وفالن فالن منھم ناس فاستيقظ
 فطلبتھا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ناقة وضلت قال نسي أو نام لمن فافعلوا كذلك وقال قال ففعلنا قال تفعلون كنتم كما

 إذا سلم و عليه هللا صلى النبي وكان مسرورا فركب سلم و عليه هللا صلى النبي إلى بھا فجئت بشجرة تعلق قد حبلھا فوجدت
 حتى عليه ذلك ويشتد بثوبه رأسه يغطي فجعل قال خلفنا منتبذا فتنحى قال فيه ذاك وعرفنا عليه كذل اشتد الوحي عليه نزل
  حسن إسناده  مبينا فتحا لك فتحنا انا عليه أنزل قد أنه فأخبرنا فأتانا عليه انزل قد أنه عرفنا

 في نقول كنا هللا عبد قال يقول وائل أبا سمعت قال حماد عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4422
 التحيات قولوا ولكن السالم ھو هللا فإن هللا على السالم تقولوا ال  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول فقال هللا على السالم التحية

 اال إله ال أن أشھد صالحينال هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة النبي أيھا عليك السالم والطيبات والصلوات 
  صحيح  ورسوله عبده محمدا أن وأشھد هللا

 سألت  قال هللا عبد عن وائل أبي عن األحدب واصل عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4423
 أجل ولدك تقتل وأن جارك حليلةب تزاني وأن خلقك وھو ندا  تجعل أن قال أعظم الذنب أي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  طعامك يأكل أو معك يأكل أن

 صلى النبي عن هللا عبد عن وائل أبا سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4424
 لزوجھا تنعتھا المرأة المرأة تباشر وال يحزنه ذلك فإن صاحبھما دون اثنان يتناجى فال ثالثة كنتم إذا  قال أنه سلم و عليه هللا
  ومتنا سندا مكرر الشيخين شرط على صحيح إسناده  إليھا ينظر كأنه

 هللا رسول قال قال هللا عبد عن وائل أبي عن سليمان عن شعبة ثنا قال جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4425
 مات من أقول وأنا هللا عبد وقال قال النار هللا أدخله ندا  يجعل وھو مات من أخرى أقول وأنا كلمة  سلم و عليه هللا صلى
  ومتنا سندا مكرر الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجنة هللا أدخله ندا  يجعل ال وھو

 عن األسود عن يحدث عمير بن عمارة تسمع قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4426
 و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت لقد يمينه عن االنصراف عليه حقا ان يرى جزءا للشيطان أحدكم يجعلن ال  قال أنه هللا عبد
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  يساره عن انصرافه أكثر سلم

 شك شعبة إبراھيم أو عمير بن عمارة سمعت قال سليمان عن شعبة اثن جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4427
 بكر أبي ومع ركعتين بمنى سلم و عليه هللا صلى النبي مع صليت  قال أنه هللا عبد عن يزيد بن ھو الرحمن عبد عن يحدث
  ومتنا سندا مكرر الشيخين شرط على صحيح إسناده  متقبلتان ركعتان أربع من حظي فليت وعمر
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 عبد عن األعور الحرث عن مرة بن هللا عبد عن سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4428
 والمرتد الصدقة وآلوي للحسن والمستوشمة والمؤتشمة والواشمة علموا إذا وكاتبه وشاھداه وموكله الربا آكل  قال انه هللا

  حسن  القيامة يوم سلم و عليه هللا صلى حمدم لسان على ملعونون الھجرة بعد أعرابيا

 عن مسروق عن يحدث مرة بن هللا عبد سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4429
 والثيب بالنفس النفس ثالث بإحدى اال مسلم امرئ دم يحل ال  قال انه سلم و عليه هللا صلى النبي عن مسعود بن هللا عبد

  الشيخين شرط على صحيح إسناده  الجماعة الفارق أو المفارق دينه والتارك الزاني

 عبد عن مسروق عن مرة بن هللا عبد سمعت قال سليمان عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4430
 صلى النبي إلى رفعه قد وأحسبه سليمان قال ھليةالجا بدعوى دعا أو الجيوب وشق الخدود ضرب من منا ليس  قال انه هللا
  الشيخين شرط على صحيح إسناده  سلم و عليه هللا

 صلى النبي عن هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن الحكم عن شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4431
 صليت انك فقالوا ذاك وما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال لصالةا في أزيد له فقيل خمسا الظھر صلى أنه  سلم و عليه هللا

  خمسا أم صلى أثالثا يدري ال كان إبراھيم ان يحدثان وحمادا سليمان وسمعت شعبة قال سلم ما بعد سجدتين فسجد خمسا
  مكرر الشيخين شرط على صحيح إسناده

 بياض إلى انظر كأنما  هللا عبد قال قال إبراھيم عن مغيرة عن عبةش ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4432
  ضعيف إسناد وھذا صحيح  اليسرى لتسليمته سلم و عليه هللا صلى هللا رسول خد

 ان  مسعود بن عن األحوص أبي عن قتادة عن عروبة أبي بن سعيد ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4433
  صالته مثل كلھا ضعفا وعشرين خمسة وحده الرجل صالة على الجميع صالة يفضل كان سلم و عليه هللا ىصل هللا رسول
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح

 هللا لعن قال هللا عبد عن علقمة عن إبراھيم عن منصور ثنا شعبة ثنا جعفر بن محمد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4434
  عنه نھى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول ان  هللا خلق المغيرات قال وأحسبه شعبة قال والمتفلجات تنمصاتوالم المتوشمات

  الشيخين شرط على صحيح إسناده

 برز  قال هللا عبد عن عبيدة أبي عن إسحاق أبي عن إسرائيل ثنا محمد بن حسين ثنا أبي ثنا أحمد بن هللا عبد حدثنا -  4435
 فأخذ بھا فأتيته قال وروثة حجرين له فوجدت قال أحجار ثالثة لي التمس لي فقال معه وأنا سلم و عليه هللا صلى النبي

  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا صحيح  ركس ھذه وقال الروثة وألقى الحجرين

 هللا رسول قال لقا هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن بكر أبو ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4436
  حسن إسناد وھذا صحيح  يحزنه ذلك فإن صاحبھما دون اثنان ينتجى ال  سلم و عليه هللا صلى

 هللا رسول خط  قال هللا عبد عن وائل أبي عن عاصم عن بكر أبو ثنا عامر بن أسود ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4437
 إال سبيل منھا ليس السبل ھذه قال ثم وشماله يمينه عن خط ثم قال مستقيما هللا سبيل ھذا قال ثم بيده خطا سلم و عليه هللا صلى
  حسن إسناده}   السبل تتبعوا وال فاتبعوه مستقيما صراطي ھذا وإن{  قرأ ثم إليه يدعو شيطان عليه

 أبيه عن الرحمن عبد بن مالقاس عن السائب بن عطاء عن كدينة أبو ثنا الحسن بن حسين ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4438
 نبي انه يزعم ھذا ان يھودي يا قريش فقالت أصحابه يحدث وھو سلم و عليه هللا صلى هللا برسول يھودي مر  قال هللا عبد عن
 من يخلق كل من يھودي يا قال اإلنسان يخلق مم محمد يا قال ثم جلس حتى فجاء قال نبي اال يعلمه ال شيء عن ألسألنه فقال
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 اللحم منھا رقيقة فنطفة المرأة نطفة واما والعصب العظم منھا غليظة فنطفة الرجل نطفة فأما المرأة نطفة ومن رجلال نطفة
  ضعيف إسناده  قبلك من يقول كان ھكذا فقال اليھودي فقام والدم

 كل يذكر هللا عبد انك  قال وائل أبي عن منصور عن حميد بن يعني عبيدة ثنا أبي حدثني أحمد بن هللا عبد حدثنا - 4439
 انه هللا عبد فقال يوم كل تذكرنا انك ووددنا ونشتھيه حديثك لنحب انا الرحمن عبد أبا يا فقيل أو فقلنا قال األيام اثنين أو خميس

 دهإسنا  يتخولنا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول كان كما بالموعظة ألتخولكم وإني أملكم ان أكره اني اال ذاك من يمنعني ال
  البخاري شرط على صحيح

 قال قال انه مسعود بن هللا عبد عن األسود عن إبراھيم عن الحجاج عن باب بن نصر ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا - 4440
 له لمن الصدقة تحل وال وجھه في كدوحا القيامة يوم جاءت غني عنھا وھو مسألة سأل من  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
  ضعيف إسناد وھذا حسن  الذھب من عوضھا أو ادرھم خمسون

 عن اليشكري هللا عبد بن المغيرة عن مرثد بن علقمة عن الثوري ثنا الرزاق عبد ثنا أبي حدثني هللا عبد حدثنا -  4441
 سفيان أبي وبابي سلم و عليه هللا صلى هللا رسول بزوجي متعني اللھم  حبيبة أم قالت قال هللا عبد عن سويد بن المعرور
 منھا يعجل ال مبلوغة وآثار مقسومة وأرزاق مضروبة آلجال هللا سألت انك سلم و عليه هللا صلى النبي فقال معاوية وبأخي
 قال لك خيرا كان القبر في وعذاب النار في عذاب من يعافيك ان هللا سألت ولو حله بعد شيء منھا يؤخر وال حله قبل شيء
 أو قوما يمسخ لم جل و عز هللا ان سلم و عليه هللا صلى النبي فقال مسخ مما ھي والخنازير القردة هللا رسول يا رجل فقال
 سندا مكرر مسلم شرط على صحيح إسناده  ذلك قبل كانت قد والخنازير القردة وان عاقبة وال نسال لھم فيجعل قوما يھلك
  ومتنا

 يعني سالم بن سعيد أنا الشافعي إدريس بن محمد حدثني وقال به فأقر ھنا ھا من أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا - 4442
 وأتاه مسعود بن هللا عبد بن عبيدة أبا حضرت  قال انه عمير بن الملك عبد عن أخبره أمية بن إسماعيل ان جريج بن أنا القداح
 ھذا مثل في مسعود بن هللا عبد أتى عبيدة أبو فقال وكذا كذا بعت ھذا وقال وكذا بكذا أخذت ھذا فقال سلعة يتبايعان رجالن
 شاء وإن أخذ شاء إن المبتاع يخير ثم يستحلف ان بالبائع فأمر ھذا مثل في أتى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول حضرت فقال
  ضعيف إسناد وھذا طرقه بمجموع حسن  ترك

 بن إسماعيل عن جريج بن حديث في البيعين في يوسف بن ھشام عن أخبرت قال أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا -  4443
 عن ليلى أبي بن أنا  قال ھشيم وحدثنا قال عبيدة بن الملك عبد األعور حجاج قال أبي وقال عبيدة بن الملك عبد عن أمية
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا طرقه بمجموع حسن  أبيه عن فيه وليس مسعود بن عن الرحمن عبد بن القاسم

 قال مسعود بن عن هللا عبد بن عون حدثني قال عجالن بن عن سعيد بن يحيى أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا -  4444
 إسناد وھذا حسن  بالخيار والمبتاع البائع قال ما فالقول البيعان اختلف إذا  يقول سلم و عليه هللا صلى هللا رسول سمعت
  ضعيف

 هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبد عن القاسم عن مسعوديال عن وكيع ثنا أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا -  4445
 ضعيف إسناد وھذا حسن  يترادان أو السلعة صاحب يقول ما فالقول بينة بينھما وليس البيعان اختلف إذا  سلم و عليه هللا صلى

  النقطاعه

 هللا صلى النبي عن هللا عبد عن القاسم عن معن عن سفيان ثنا قال مھدي بن ثنا أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا - 4446
  النقطاعه ضعيف إسناد وھذا حسن  يترادان أو البائع قال ما فالقول ھي كما والسلعة البيعان اختلف إذا  قال سلم و عليه

 هللا عبد اختلف قال القاسم عن معن عن سفيان ثنا داود أبو سعد بن عمر ثنا أبي على قرأت قال هللا عبد حدثنا -  4447
 به قضى بما اقضي قال نفسك وبين بيني أنت قال رجال وبينك بيني اجعل قال بعشرين ذا اآلخر وقال بعشرة ذا فقال واألشعث
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 الرحمن هللا بسم]  2 ص[  البيع يترادان أو البائع قول فالقول بينة تكن ولم البيعان اختلف إذا  سلم و عليه هللا صلى هللا رسول
 . حسن  آله وعلى األمي النبي محمد يدناس على هللا وصلى الرحيم
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