
 ومناقب األنصار من صحيح البخاري  كتاب فضائل الصحابة
 
 

ورضي هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ابب: فضائل أصحاب النيب  - 1 
 عنهم.

 ومن صحب النيب صلى هللا عليه وسلم، أو رآه من املسلمني، فهو من أصحابه.
ن عبد هللا حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: مسعت جابر ب - 3449

 رضي هللا عنهما يقول: حدثنا أبو سعيد اخلدري قال:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أييت على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، فيقولون:  

فيكم من صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح هلم، مث أييت على 
س، فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول هللا صلى الناس زمان، فيغزو فئام من النا

هللا عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح هلم، مث أييت على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس، 
فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ 

 فيقولون: نعم، فيفتح هلم(.
 [2740] 

نا النضر: أخربان شعبة، عن أيب مجرة: مسعت زهدم بن حدثنا إسحاق: حدث - 3450
 مضرب: مسعت عمران بن حصني رضي هللا عنهما يقول:

 -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )خري أميت قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم  
وال مث إن بعدكم قوما يشهدون  -قال عمران: فال أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالاث 

 يستشهدون، وخيونون وال يؤمتنون، وينذرون وال يوفون، ويظهر فيهم السمن(.
 [2508] 

حدثنا حممد بن كثري: أخربان سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن  - 3451
 عبد هللا رضي هللا عنه:

يلوهنم، مث  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين 
 جييء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه، وميينه شهادته(.



 قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وحنن صغار.
 [2509] 

 ابب: مناقب املهاجرين وفضلهم. - 2 
 منهم أبو بكر عبد هللا بن أيب قحافة التيمي رضي هللا عنه.

ذين أخرجوا من دايرهم وأمواهلم يبتغون فضال من هللا وقول هللا تعاىل: }للفقراء املهاجرين ال
. وقال: }إال تنصروه فقد /8ورضواان وينصرون هللا ورسوله أولئك هم الصادقون{ /احلشر: 

. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس /40إن هللا معنا{ /التوبة:  -إىل قوله  -نصره هللا 
  عليه وسلم يف الغار.رضي هللا عنهم: وكان أبو بكر مع النيب صلى هللا

 [3692] 
 حدثنا عبد هللا بن رجاء: حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء قال: - 3452

اشرتى أبو بكر رضي هللا عنه من عازب رحال بثالثة عشر درمها، فقال أبو بكر لعازب: مر  
ل هللا صلى الرباء فليحمل إيل رحلي، فقال عازب: ال، حىت حتدثنا: كيف صنعت أنت ورسو 

 هللا عليه وسلم حني خرجتما
من مكة، واملشركون يطلبونكم؟ قال: ارحتلنا من مكة، فأحيينا، أو: سرينا ليلتنا ويومنا حىت 
أظهران وقام قائم الظهرية، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة، أتيتها 

وسلم فيه، مث قلت له: اضطجع  فنظرت بقية ظل هلا فسويته، مث فرشت للنيب صلى هللا عليه
اي نيب هللا، فاضطجع النيب صلى هللا عليه وسلم، مث انطلقت أنظر ما حويل هل أرى من 
الطلب أحدا، فإذا أان براعي غنم يسوق غنمه إىل الصخرة، يريد منها الذي أردان، فسألته 

يف غنمك من فقلت له: ملن أنت اي غالم، قال: لرجل من قريش، مساه فعرفته، فقلت: هل 
لنب؟ قال: نعم، قلت: فهل أنت حالب لبنا لنا؟ قال: نعم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، مث 
أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، مث أمرته أن ينفض كفيه، فقال: هكذا، ضرب إحدى  
كفيه ابألخرى، فحلب يل كثبة من لنب، وقد جعلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إداوة 

ا خرقة، فصببت على اللنب حىت برد أسفله، فانطلقت به إىل النيب صلى هللا عليه على فمه
وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب اي رسول هللا، فشرب حىت رضيت، مث قلت: قد آن 
الرحيل اي رسول هللا؟ قال: )بلى(. فارحتلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غري سراقة 



على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد حلقنا اي رسول هللا، فقال: )ال  بن مالك بن خعشم
 حتزن إن هللا معنا(.

 [2307] 
حدثنا حممد بن سنان: حدثنا مهام، عن اثبت، عن أنس، عن أيب بكر رضي هللا  - 3453

 عنه قال:
قلت للنيب صلى هللا عليه وسلم وأان يف الغار: لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصران،  
 قال: )ما ظنك اي أاب بكر ابثنني هللا اثلثهما(.ف
[3707 ،4386] 

ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )سدوا األبواب، إال ابب أيب  - 3 
 بكر(.

 قاله ابن عباس، عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
 [455] 

أبو  حدثين عبد هللا بن حممد: حدثنا أبو عامر: حدثنا فليح قال: حدثين سامل - 3454
 النضر، عن بسر بن سعيد، عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال:

خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس وقال: )إن هللا خري عبدا بني الدنيا وبني ما  
عنده، فاختار ذلك العبد ما عند هللا(. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه: أن خيرب رسول 

عن عبد خري، فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو املخري، هللا صلى هللا عليه وسلم 
وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن من أمن الناس علي يف 
صحبته وماله أاب بكر، ولو كنت متخذا خليال غري ريب الختذت أاب بكر، ولكن أخوة 

 د إال ابب أيب بكر(.اإلسالم ومودته، ال يبقني يف املسجد ابب إال س
 [454] 

 ابب: فضل أيب بكر بعد النيب صلى هللا عليه وسلم. - 4 
حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا: حدثنا سليمان، عن حيىي بن سعيد، عن انفع، عن  - 3455

 ابن عمر رضي هللا عنهما قال:



 عمر بن اخلطاب، كنا خنري بني الناس يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، فنخري أاب بكر، مث  
 مث عثمان بن عفان رضي هللا عنهم.

[3494] 

 ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )لو كنت متخذا خليال(. - 5 
 [454قاله أبو سعيد. ] 

حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن  - 3456/3457
 ابن عباس رضي هللا عنهما:

عليه وسلم قال: )لو كنت متخذا من أميت خليال، الختذت أاب بكر، عن النيب صلى هللا  
 ولكن أخي وصاحيب(.

 حدثنا معلى بن أسد وموسى قاال: حدثنا وهيب، عن أيوب، -( 3457)
 وقال: )لو كنت متخذا خليال لتخذته خليال، ولكن أخوة اإلسالم أفضل(. 

 حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب مثله.
 [455] 

حدثنا سليمان بن حرب: أخربان محاد بن زيد، عن أيوب، عن عبد هللا بن أيب  - 3458
 مليكة قال:

كتب أهل الكوفة إىل ابن الزبري يف اجلد، فقال: أما الذي قال رسول هللا صلى هللا عليه   
 وسلم: )لو كنت متخذا من هذه األمة خليال الختذته(. أنزله أاب، يعين أاب بكر.

احلميدي وحممد بن عبد هللا قاال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن  حدثنا - 3459
 حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه قال:

أتت امرأة النيب صلى هللا عليه وسلم، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ومل  
 كر(.أجدك؟ كأهنا تقول: املوت، قال صلى هللا عليه وسلم: )إن مل جتديين فأيت أاب ب

[6794 ،6927] 
حدثين أمحد بن أيب الطيب: حدثنا إمساعيل بن جمالد: حدثنا بيان بن بشر، عن  - 3460

 وبرة بن عبد الرمحن، عن مهام قال: مسعت عمارا يقول:
 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما معه إال مخسة أعبد وامرأاتن، وأبو بكر. 



[3644] 
حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا زيد بن واقد، عن بسر  حدثين هشام بن عمار: - 3461

 بن عبيد هللا، عن عائذ هللا أيب إدريس، عن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال:
كنت جالسا عند النيب صلى هللا عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه، حىت أبدى   

غامر(. فسلم وقال: إين كان عن ركبته، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أما صاحبكم فقد 
بيين وبني ابن اخلطاب شيء، فأسرعت إليه مث ندمت، فسألته أن يغفر يل فأىب علي، فأقبلت 
إليك، فقال: )يغفر هللا لك اي أاب بكر(. ثالاث، مث إن عمر ندم فأتى منزل أيب بكر، فسأل: 

، فجعل وجه النيب صلى أمث أبو بكر، فقالوا: ال، فأتى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسلم
هللا عليه وسلم يتمعر، حت أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه فقال: اي رسول هللا، وهللا أان  
كنت أظلم، مرتني، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا بعثين إليكم فقلتم كذبت، وقال 

ني، فما أوذي أبو بكر صدق. وواساين بنفسه وماله، فهل أنتم اتركوا يل صاحيب(. مرت
 بعدها.

[4364] 
حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد العزيز بن املختار قال: خالد ؟؟ احلذاء حدثنا،  - 3462

 عن أيب عثمان قال: حدثين عمرو بن العاص رضي هللا عنه:
أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعثه على جيش ذات السالسل، فأتيته فقلت: أي الناس  

شة(. فقلت: من الرجال؟ فقال: )أبوها(. قلت: مث من؟ قال: )عمر أحب إليك؟ قال: )عائ
 بن اخلطاب(. فعد رجاال.

[4100] 
حدثنا أبو اليمان: أخربان شعيب، عن الزهري قال: أخربين أبو سلمة بن عبد  - 3463

 الرمحن بن عوف: أن أاب هريرة رضي هللا عنه قال:
ما راع يف غنمه، عدا عليه الذئب فأخذ مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )بين 

منها شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من هلا يوم السبع، يوم ليس هلا راع 
غريي؟ وبينا رجل يسوق بقرة قد محل عليها، فالتفتت إليه فكلمته، فقالت: إين مل أخلق 

لى هللا عليه وسلم: )فإين هلذا، ولكين خلقت للحرث(. قال الناس: سبحان هللا، قال النيب ص



 أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن اخلطاب(. رضي هللا عنهما.
 [2199] 

حدثنا عبدان: أخربان عبد هللا، عن يونس، عن الزهري قال: أخربين ابن املسيب:  - 3464
 مسع أاب هريرة رضي هللا عنه قال:

على قليب عليها دلو، فنزعت  مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )بينا أان انئم، رأيتين 
منها ما شاء هللا، مث أخذها ابن أيب قحافة، فنزع هبا ذنواب أو ذنوبني، ويف نزعه ضعف، وهللا 
يغفر له ضعفه، مث استحالت غراب، فأخذها ابن اخلطاب، فلم أر عبقراي من الناس ينزع نزع 

 عمر، حىت ضرب الناس بعطن(.
 [3434، وانظر: 7037، 6619، 6618]

حدثنا حممد بن مقاتل: أخربان عبد هللا: أخربان موسى بن عقبة، عن سامل بن عبد  - 3465
 هللا، عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من جر ثوبه خيالء، مل ينظر هللا إليه يوم القيامة(.  
أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول هللا صلى فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثويب يسرتخي، إال أن 

هللا عليه وسلم: )إنك لن تصنع ذلك خيالء(. قال موسى: فقلت لسامل: أذكر عبد هللا: من 
 جر إزاره؟ قال: مل أمسعه ذكر إال ثوبه.

[5446 ،5447 ،5455 ،5715] 
ن حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزهري قال: أخربين محيد ابن عبد الرمح - 3466

 بن عوف: أن أاب هريرة قال:
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )من أنفق زوجني من شيء من األشياء يف  

اي عبد هللا هذا خري، فمن كان من أهل الصالة  -يعين: اجلنة  -سبيل هللا، دعي من أبواب 
من أهل دعي من ابب الصالة، ومن كان من أهل اجلهاد دعي من ابب اجلهاد، ومن كان 

الصدقة دعي من ابب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من ابب الصيام، وابب 
الراين(. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك األبواب من ضرورة، وقال: هل 

 يدعى منها كلها أحد اي رسول هللا؟ قال: )نعم، وأرجو أن تكون منهم اي أاب بكر(.
 [1798] 



اعيل بن عبد هللا: حدثنا سليمان بن بالل، عن هشام ابن عروة، عن حدثنا إمس - 3467
 عروة بن الزبري، عن عائشة رضي هللا عنها، زوج النيب صلى هللا عليه وسلم:

 -قال إمساعيل: يعين ابلعالية  -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مات وأبو بكر ابلسنح  
ى هللا عليه وسلم، قالت: وقال عمر: وهللا ما  فقام عمر يقول: وهللا ما مات رسول هللا صل

كان يقع يف نفسي إال ذاك، وليبعثنه هللا، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر 
فكشف عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقبله، قال: أبيب أنت وأمي، طبت حيا ميتا، 

ال: أيها احلالف على رسلك، والذي نفسي بيده ال يذيقنك هللا املوتتني أبدا، مث خرج فق
فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد هللا أبو بكر وأثىن عليه، وقال: أال من كان يعبد 
حممدا صلى هللا عليه وسلم فإن حممدا قد مات، ومن كان يعبد هللا فإن هللا حي ال ميوت. 

الرسل وقال: }أنك ميت وإهنم ميتون{. وقال: }وما حممد إال رسول قد خلت من قبله 
أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر هللا شيئا وسيجزي 
هللا الشاكرين{. فنشج الناس يبكون، قال: واجتمعت األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة 
بين ساعدة، فقالوا: منا أمري ومنكم أمري، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن اخلطاب وأبو 

اجلراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: وهللا ما أردت عبيدة بن 
بذلك إال أين قد هيأت كالما قد أعجبين، خشيت أن ال يبلغه أبو بكر، مث تكلم أبو بكر 
فتكلم أبلغ الناس، فقال يف كالمه: حنن األمراء وأنتم الوزراء، فقال حباب بن املنذر: ال وهللا 

ومنكم أمري، فقال أبو بكر: ال، ولكنا األمراء، وأنتم الوزارء، هم أوسط  ال نفعل، منا أمري،
العرب دارا، وأعرهبم أحسااب، فبايعوا عمر أو أاب عبيدة بن اجلراح، فقال عمر: بل نبايعك 
أنت، فأنت سيدان، وخريان، وأحبنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخذ عمر بيده 

 قال قائل: قتلتم سعدا، فقال عمر: قتله هللا.فبايعه، وابيعه الناس، ف
وقال عبد هللا بن سامل، عن الزبيدي: قال عبد الرمحن بن القاسم: أخربين القاسم: أن عائشة 
رضي هللا عنها قالت: شخص بصر النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال: )يف الرفيق األعلى(. 

خطبة إال نفع هللا هبا، لقد خوف  ثالاث، وقص احلديث. قالت: فما كانت من خطبتهما من
عمر الناس، وإن فيهم لنفاقا، فردهم هللا بذلك. مث لقد بصر أبو بكر الناس اهلدى وعرفهم 

إىل  -احلق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: }وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل 



 الشاكرين{. -
 [1184] 

حدثنا جامع بن أيب راشد: حدثنا أبو  حدثنا حممد بن كثري: أخربان سفيان: - 3468
 يعلى، عن حممد ابن احلنفية قال:

قلت أليب: أي الناس خري بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال: أبو بكر، قلت: مث  
من؟ قال: مث عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: مث أنت؟ قال: ما أان إال رجل من 

 املسلمني.
، عن مالك، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن حدثنا قتيبة بن سعيد - 3469

 عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت:
خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بعض أسفاره، حىت إذا كنا ابلبيداء، أو بذات  

اجليش، انقطع عقد يل، فأقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، 
على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس أاب بكر، فقالوا: أال ترى ما صنعت عائشة، وليسوا 

أقامت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابلناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء؟ 
فجاء أبو بكر ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد انم، فقال: 

ليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، قالت: حبست رسول هللا صلى هللا ع
فعاتبين، وقال ما شاء هللا أن يقول، وجعل يطعنين بيده يف خاصريت، فال مينعين من التحرك 
إال مكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على فخذي، فنام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن احلضري: ما هي أبول  حىت أصبح على غري ماء، فأنزل هللا آية
 بركتكم اي آل أيب بكر، فقالت: عائشة: فبعثنا البعري الذي كنت عليه، فوجدان العقد حتته.

 [327] 
حدثنا آدم بن أيب إايس: حدثنا شعبة، عن األعمش قال: مسعت ذكوان حيدث،  - 3470

 عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال:
النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال تسبوا أصحايب، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما قال  

 بلغ مد أحدهم وال نصيفه(.
 اتبعه جرير، وعبد هللا بن داود، وأبو معاوية، وحماضر، عن األعمش.



حدثنا حممد بن مسكني أبو احلسن: حدثنا حيىي بن حسان: حدثنا سليمان، عن  - 3471
 ر، عن سعيد بن املسيب قال:شريك بن أيب من

أخربين أبو موسى األشعري: أنه توضأ يف بيته مث خرج، فقلت: أللزمن رسول هللا صلى هللا  
عليه وسلم، وألكونن معه يومي هذا، قال: فجاء املسجد، فسأل عن النيب صلى هللا عليه 

أريس،  وسلم، فقالوا: خرج ووجه ها هنا، فخرجت على إثره، أسأل عنه، حىت دخل بئر
فجلست عند الباب، وابهبا من جريد، حىت قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاجته 
فتوضأ، فقمت إليه، فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها، وكشف عن ساقيه ودالمها 
يف البئر، فسلمت عليه، مث انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: ألكونن بواب رسول هللا 

اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر،  صلى هللا عليه وسلم
فقلت: على رسلك، مث ذهبت، فقلت: اي رسول هللا، هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال: )ائذن له 
وبشره ابجلنة(. فأقبلت حىت قلت أليب بكر: ادخل، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يبشرك 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معه يف القف، ودىل ابجلنة، فدخل أبو بكر فجلس عن ميني
رجليه يف البئر كما صنع النيب صلى هللا عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، مث رجعت فجلست، 

أيت به، فإذا  -يريد أخاه  -وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقين، فقلت: إن يرد هللا بفالن خريا 
اخلطاب، فقلت على رسلك، مث جئت  إنسان حيرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر ابن اخلطاب يستأذن؟ 
فقال: )ائذن له وبشره ابجلنة(. فجئت فقلت: ادخل، وبشرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ه، ودىل رجليه ابجلنة، فدخل فجلس مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف القف عن يسار 
يف البئر، مث رجعت فجلست، فقلت: إن يرد هللا بفالن خريا أيت به، فجاء إنسان حيرك 
الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان، فقلت على رسلك، فجئت إىل رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فأخربته، فقال: )ائذن له وبشره ابجلنة،
ادخل، وبشرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابجلنة،  على بلوى تصيبه(. فجئته فقلت له:

 على بلوى تصيبك، فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه
 من الشق اآلخر. قال شريك: قال سعيد بن املسيب: فأولتها قبورهم.

[3490 ،3492 ،5862 ،6684 ،6834] 



بن مالك  حدثين حممد بن بشار: حدثنا حيىي، عن سعيد، عن قتادة: أن أنس - 3472
 رضي هللا عنه حدثهم:

أن النيب صلى هللا عليه وسلم صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف هبم، فقال:  
 )اثبت أحد، فإمنا عليك نيب وصديق، وشهيدان(.

[3483 ،3496] 
حدثين أمحد بن سعيد أبو عبد هللا: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا صخر، عن  - 3473

 عمر رضي هللا عنهما قال:انفع: أن عبد هللا بن 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )بينما أان على بئر أنزع منها، جاءين أبو بكر وعمر،  

فأخذ أبو بكر الدلو، فنزع ذنواب أو ذنوبني، ويف نزعه ضعف، وهللا يغفر له، مث أخذها ابن 
ناس يفري فريه، فنزع اخلطاب من يد أيب بكر، فاستحالت يف يده غراب، فلم أر عبقراي من ال

 حىت ضرب الناس بعطن(.
 قال وهب: العطن مربك اإلبل، يقول: حىت رويت اإلبل فأانخت.

 [3434] 
حدثين الوليد بن صاحل: حدثنا عيسى بن يونس: حدثنا عمر بن سعيد بن أيب  - 3474

 احلسني املكي، عن ابن أيب ملكية، عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
قوم، فدعوا لعمر بن اخلطاب، وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد  إين لواقف يف 

وضع مرفقه على منكيب يقول: رمحك هللا، إين كنت ألرجو أن جيعلك هللا مع صاحبيك، 
ألين كثريا مما كنت أمسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )كنت وأبو بكر وعمر، 

كر وعمر(. فإن كنت ألرجو أن جيعلك هللا معهما، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو ب
 فالتفت، فإذا هو علي بن أيب طالب.

[3482] 
حدثين حممد بن يزيد الكويف: حدثنا الوليد، عن األوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري،  - 3475

 عن حممد بن إبراهيم، عن عروة بن الزبري قال:
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: سألت عبد هللا بن عمرو عن أشد ما صنع املشركون  

رأيت عقبة بن أيب معيط، جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه يف 



عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حىت دفعه عنه، فقال: أتقتلون رجال أن يقول 
 ريب هللا، وقد جاءكم ابلبينات من ربكم.

[3643 ،4537] 

مناقب عمر بن اخلطاب، أيب حفص، القرشي، العدوي، رضي  ابب: - 6 
 هللا عنه.

حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا عبد العزيز بن املاجشون: حدثنا حممد بن  - 3476
 املنكدر، عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:

أة أيب طلحة، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )رأيتين دخلت اجلنة، فإذا أان ابلرميصاء، امر  
ومسعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بالل، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: ملن 
هذا؟ فقالوا: لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غريتك(. فقال عمر: أبيب وأمي اي 

 رسول هللا، أعليك أغار.
[4928 ،6621] 

: حدثين عقيل، عن ابن شهاب قال: حدثنا سعيد بن أيب مرمي: أخربان الليث قال - 3477
 أخربين سعيد بن املسيب: أن أاب هريرة رضي هللا عنه قال:

بينا حنن عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ قال: )بينا أان انئم رأيتين يف اجلنة، فإذا امرأة  
ا(. تتوضأ إىل جانب قصر، فقلت: ملن هذا القصر، قالوا: لعمر، فذكرت غريته، فوليت مدبر 

 فبكى عمر وقال: أعليك أغار اي رسول هللا.
 [3070] 

حدثين حممد بن الصلت أبو جعفر الكويف: حدثنا ابن املبارك، عن يونس، عن  - 3478
 الزهري قال: أخربين محزة، عن أبيه:

اللنب حىت أنظر إىل  -يعين  -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )بينا أان انئم، شربت  
ي يف ظفري، أو يف أظفاري، مث انولت عمر(. فقالوا: اي رسول هللا، فما أولته؟ قال: الري جير 
 )العلم(.

 [82] 
حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري: حدثنا حممد بن بشر: حدثنا عبيد هللا قال:  - 3479



 حدثين أبو بكر بن سامل، عن سامل، عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما:
 عليه وسلم قال: )أريت يف املنام أين أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو أن النيب صلى هللا 

بكر فنزع ذنواب أو ذنوبني نزعا ضعيفا، وهللا يغفر له، مث جاء عمر بن اخلطاب فاستحالت 
 غراب، فلم أر عبقراي يفري فريه، حىت روي الناس وضربوا بعطن(.

: الزرايب الطنافس هلا مخل رقيق. }مبثوثة{  قال ابن جبري: العبقري عتاق الزرايب. وقال حيىي
 كثرية.

 [3434] 
حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثين أيب، عن صاحل،  - 3480

 عن ابن شهاب: أخربين عبد احلميد: أن حممد بن سعد أخربه: أن أابه قال.
صاحل، عن أيب شهاب، عن عبد  حدثين عبد العزيز بن عبد هللا: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن

 احلميد بن عبد الرمحن بن زيد، عن حممد بن سعد ابن أيب وقاص، عن أبيه قال:
استأذن عمر بن اخلطاب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعنده نسوة من قريش  

يكلمنه ويستكثرنه، عالية أصواهتن على صوته، فلما استأذن عمر بن اخلطاب قمن فبادرن 
اب، فأذن له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخل عمر ورسول هللا صلى هللا عليه احلج

وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك هللا سنك اي رسول هللا، فقال النيب صلى هللا عليه 
وسلم: )عجبت من هؤالء الاليت كن عندي، فلما مسعن صوتك ابتدرن احلجاب(. فقال 

، مث قال عمر: اي عدوات أنفسهن أهتبنين وال هتنب عمر: فأنت أحق أن يهنب اي رسول هللا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إيها اي ابن اخلطاب، والذي نفسي بيده، ما 

 .لقيك الشيطان سالكا فجا قط إال سلك فجا غري فجك(
 [3120] 

 حدثنا حممد بن املثىن: حدثنا حيىي، عن إمساعيل: حدثنا قيس قال: قال عبد هللا: - 3481
 ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 
[3650] 

حدثنا عبدان: أخربان عبد هللا: حدثنا عمر بن سعيد، عن ابن أيب مليكة: أنه  - 3482



 مسع ابن عباس يقول:
يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأان فيهم، فلم يرعين إال  وضع عمر على سريره، فتكنفه الناس 

رجل آخذ منكيب، فإذا علي بن أيب طالب، فرتحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب 
إيل أن ألقى هللا مبثل عمله منك، وامي هللا، إن كنت ألظن أن جيعلك هللا مع صاحبيك، 

يقول: )ذهبت أان وأبو بكر وعمر،  وحسبت: إين كنت كثريا أمسع النيب صلى هللا عليه وسلم
 ودخلت أان وأبو بكر وعمر، وخرجت أان وأبو بكر وعمر(.

 [3474] 
حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد بن أيب عروبة. وقال يل خليفة:  - 3483

حدثنا حممد بن سواء، وكهمس بن املنهال قاال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك 
  عنه قال:رضي هللا

صعد النيب صلى هللا عليه وسلم أحدا، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف هبم، فضربه  
 برجله وقال: )اثبت أحد، فما عليك إال نيب، أو صديق، أو شهيدان(.

 [3472] 
حدثنا حيىي بن سليمان قال: حدثين ابن وهب قال: حدثين عمر، وهو ابن  - 3484

 ، عن أبيه قال:حممد: أن زيد بن أسلم حدثه
فأخربته، فقال: ما رأيت أحدا قط، بعد  -يعين عمر  -سألين ابن عمر عن بعض شأنه  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حني قبض، كان أجد وأجود، حىت انتهى، من عمر بن 
 اخلطاب.
حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا محاد بن زيد، عن اثبت، عن أنس رضي هللا  - 3485

 عنه:
رجال سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الساعة، فقال: مىت الساعة؟ قال: )وماذا  أن 

أعددت هلا(. قال: ال شيء، إال أين أحب هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، فقال: )أنت 
مع من أحببت(. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )أنت 

س: فأان أحب النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر، وأرجو أن مع من أحببت(. قال أن
 أكون معهم حبيب إايهم، وإن مل أعمل مبثل أعماهلم.



[5815 ،5819 ،6734] 
حدثنا حيىي بن قزعة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أيب سلمة، عن أيب  - 3486

 هريرة رضي هللا عنه قال:
يه وسلم: )لقد كان فيما كان قبلكم من األمم انس حمدثون، فإن قال رسول هللا صلى هللا عل 

 يك يف أميت أحد فإنه عمر(.
زاد زكرايء بن أيب زائدة، عن سعد، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال: قال النيب صلى هللا 
عليه وسلم: )لقد كان فيمن كان قبلكم من بين إسرائيل رجال، يكلمون من غري أن يكونوا 

 إن يكن من أميت منهم أحد فعمر(.أنبياء، ف
 [3282] 

حدثنا عبد هللا بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا عقيل، عن ابن شهاب، عن  - 3487
 سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن قاال: مسعنا أاب هريرة رضي هللا عنه يقول:

أخذ منها شاة، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )بينما راع يف غنمه عدا الذئب ف 
فطلبها حىت استنقذها، فالتفت إليه الذئب، فقال له: من هلا يوم السبع، ليس هلا راع 
غريي(. فقال الناس: سبحان هللا، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )فإين أؤمن به وأبو بكر 

 وعمر(. وما مث أبو بكر وعمر.
 [2199] 

عقيل، عن ابن شهاب قال: أخربين أبو  حدثنا حيىي بن بكري: حدثنا الليث، عن - 3488
 أمامة بن سهل بن حنيف، عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال:

مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )بينا أان انئم، رأيت الناس عرضوا علي وعليهم  
قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص 

 ه(. قالوا: فما أولته اي رسول هللا؟ قال: )الدين(.اجرت 
 [23] 

حدثنا الصلت بن حممد: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم: حدثنا أيوب، عن ابن أيب  - 3489
 مليكة، عن املسور بن خمرمة قال:

ملا طعن عمر جعل أيمل، فقال له ابن عباس، وكأنه جيزعه: اي أمري املؤمنني، ولئن كان ذاك،  



ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأحسنت صحبته، مث فارقته وهو عنك راض، مث لقد صحب
صحبت أاب بكر فأحسنت صحبته، مث فارقته وهو عنك راض، مث صحبتهم فأحسنت 
صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول 

ن من هللا تعاىل من به علي، وأما ما ذكرت من هللا صلى هللا عليه وسلم ورضاه، فإمنا ذاك م
صحبة أيب بكر ورضاه، فإمنا ذاك من من هللا جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي، 
فهو من أجلك وأجل أصحابك، وهللا لو أن يل طالع األرض ذهبا، الفتديت به من عذاب 

 هللا عز وجل قبل أن أراه.
ابن أيب مليكة، عن ابن عباس: دخلت على عمر:  قال محاد بن زيد: حدثنا أيوب، عن

 هبذا.
حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة قال: حدثين عثمان بن غياث: حدثنا  - 3490

 أبو عثمان النهدي، عن أيب موسى رضي هللا عنه قال:
كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف حائط من حيطان املدينة، فجاء رجل فاستفتح،   

نيب صلى هللا عليه وسلم: )افتح له وبشره ابجلنة(. ففتحت له، فإذا هو أبو بكر، فقال ال
فبشرته مبا قال النيب صلى هللا عليه وسلم، فحمد هللا، مث جاء رجل فاستفتح، فقال النيب 
صلى هللا عليه وسلم: )افتح له وبشره ابجلنة(. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخربته مبا قال النيب 

ليه وسلم فحمد هللا، مث استفتح رجل، فقال يل: )افتح له وبشره ابجلنة، على صلى هللا ع
بلوى تصيبه(. فإذا عثمان، فأخربته مبا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحمد هللا، مث 

 قال: هللا املستعان.
 [3471] 

 حدثنا حيىي بن سليمان قال: حدثين ابن وهب قال: أخربين حيوة قال: حدثين - 3491
 أبو عقيل زهرة بن معبد: أنه مسع جده عبد هللا بن هشام قال:

 كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب.  
[5909 ،6257] 

 ابب: مناقب عثمان بن عفان، أيب عمرو، القرشي رضي هللا عنه. - 7 
 فحفرهاوقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )من حيفر بئر رومة فله اجلنة(. 



 عثمان، وقال: )من جهز جيش العسرة فله اجلنة(. فجهزه عثمان.
 [2626] 

حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا محاد، عن أيوب، عن أيب عثمان، عن أيب  - 3492
 موسى رضي هللا عنه:

أن النيب صلى هللا عليه وسلم دخل حائطا وأمرين حبفظ ابب احلائط، فجاء رجل يستأذن،  
وبشره ابجلنة(. فإذا أبو بكر، مث جاء آخر يستأذن، فقال: )ائذن له وبشره فقال: )ائذن له 

ابجلنة(. فإذا عمر، مث جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة مث قال: )ائذن له وبشره ابجلنة، 
 على بلوى ستصيبه(. فإذا عثمان بن عفان.

أيب موسى قال محاد: وحدثنا عاصم األحول، وعلي بن احلكم، مسعا أاب عثمان حيدث، عن 
بنحوه، وزاد فيه عاصم: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان قاعدا يف مكان فيه ماء، قد 

 انكشف عن ركبتيه، أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
 [3471] 

حدثين أمحد بن شبيب بن سعيد قال: حدثين أيب، عن يونس: قال ابن شهاب:  - 3493
خليار أخربه: أن املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن أخربين عروة: أن عبيد هللا بن عدي بن ا

 األسود بن عبد يغوث قاال:
ما مينعك أن تكلم عثمان ألخيه الوليد، فقد أكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حني خرج  

قال  -إىل الصالة، قلت: إن يل إليك حاجة، وهي نصيحة لك، قال: اي أيها املرء منك 
فانصرفت، فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته،  -نك معمر: أراه قال: أعوذ ابهلل م

فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن هللا سبحانه بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم ابحلق، وأنزل 
عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم، فهاجرت اهلجرتني، 

، وقد أكثر الناس يف شأن الوليد. وصحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورأيت هديه
قال: أدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قلت: ال، ولكن خلص إيل من علمه ما خيلص 
إىل العذراء يف سرتها، قال: أما بعد، فإن هللا بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم ابحلق، فكنت 

ما قلت، وصحبت ممن استجاب هلل ولرسوله، وآمنت مبا بعث به، وهاجرت اهلجرتني ك
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابيعته، فوهللا ما عصيته وال غششته حىت توفاه هللا عز وجل، 



مث أبو بكر مثله، مث عمر مثله، مث استخلفت، أفليس يل من احلق مثل الذي هلم؟ قلت: 
ذ بلى، قال: فما هذه األحاديث اليت تبلغين عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد، فسنأخ

 فيه ابحلق إن شاء هللا. مث دعا عليا، فأمره أن جيلده، فجلده مثانني.
[3659 ،3712] 

حدثين حممد بن حامت بن بزيغ: حدثنا شاذان: حدثنا عبد العزيز ابن أيب سلمة  - 3494
 املاجشون، عن عبيد هللا، عن انفع، عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:

سلم ال نعدل أبيب بكر أحدا، مث عمر، مث عثمان، مث نرتك كنا يف زمن النيب صلى هللا عليه و   
 أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ال نفاضل بينهم. اتبعه عبد هللا، عن عبد العزيز.

 [3455] 
 حدثنا موسى بن إمساعيل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عثمان، هو ابن موهب، قال: - 3495

ا جلوسا، فقال: من هؤالء القوم؟ فقالوا: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت، فرأى قوم 
هؤالء قريش، قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد هللا بن عمر، قال اي ابن عمر، إين سائلك 
عن شيء فحدثين، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن 

ن فلم يشهدها؟ قال: نعم. بدر ومل يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوا
قال: هللا أكرب. قال ابن عمر: تعال أبني لك، أما فراره يوم أحد، فأشهد أن هللا عفا عنه 
وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت حتته بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانت 

بدر وسهمه(.  مريضة، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن لك أجر رجل ممن شهد
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إىل مكة، 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده اليمىن: )هذه يد عثمان(. فضرب هبا على يده، 

 قال: )هذه لعثمان(. فقال له ابن عمر: اذهب هبا اآلن معك.ف
 [2962] 

حدثنا مسدد: حدثنا حيىي، عن سعيد، عن قتادة: أن أنسا رضي هللا عنه حدثهم  - 3496
 قال:

صعد النيب صلى هللا عليه وسلم أحدا، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف، فقال:  



 ليك إال نيب، وصديق، وشهيدان(.فليس ع -أظنه: ضربه برجله  -)اسكن أحد 
 [3472] 

 ابب: قصة البيعة، واالتفاق على عثمان بن عفان رضي هللا عنه. - 8 
حدثنا موسى بن إمساعيل: حدثنا أبو عوانة، عن حصني، عن عمرو بن ميمون  - 3497

 قال:
رأيت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قبل أن يصاب أبايم املدينة، وقف على حذيفة بن  

اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتما، أختافان أن تكوان قد محلتما األرض ما ال 
تطيق؟ قاال: محلناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبري فضل. قال: انظر أن تكوان محلتما 
األرض ما ال تطيق، قال: قاال: ال، فقال عمر: لئن سلمين هللا، ألدعن أرامل أهل العراق ال 

جل بعدي أبدا، قال: فما أتت عليه إال رابعة حىت أصيب، قال: إين لقائم ما حيتجن إىل ر 
بيين وبينه إال عبد هللا بن عباس غداة أصيب، وكان إذ مر بني الصفني قال: استووا، حىت إذا 
مل ير فيهم خلال تقدم فكرب، ورمبا قرأ سورة يوسف أو النحل أو حنو ذلك يف الركعة األوىل 

الكلب، حني  -أو أكلين  -فما هو إال أن كرب فسمعته يقول: قتلين  حىت جيتمع الناس،
طعنه، فطار العلج بسكني ذات طرفني، ال مير على أحد ميينا وال مشاال إال طعنه، حىت طعن 
ثالثة عشر رجال، مات منهم سبعة، فلما رأى ذلك رجل من املسلمني طرح عليه برنسا، 

تناول عمر يد عبد الرمحن بن عوف فقدمه، فمن يلي فلما ظن العلج أنه مأخوذ حنر نفسه، و 
عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي املسجد فإهنم ال يدرون، غري أهنم قد فقدوا صوت 
عمر، وهم يقولون: سبحان هللا سبحان هللا، فصلى هبم عبد الرمحن صالة خفيفة، فلما 

اء، فقال: غالم املغرية، قال: انصرفوا قال: اي ابن عباس، انظر من قتلين، فجال ساعة مث ج
الصنع؟ قال: نعم، قال: قاتله هللا، لقد أمرت به معروفا، احلمد هلل الذي مل جيعل ميتيت بيد 

وكان العباس  -رجل يدعي اإلسالم، قد كنت أنت وأبوك حتبان أن تكثر العلوج ابملدينة 
، بعد ما تكلموا فقال: إن شئت فعلت، أي: إن شئت قتلنا؟ قال: كذبت -أكثرهم رقيقا 

بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم. فاحتمل إىل بيته، فانطلقنا معه، وكأن الناس مل 
تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول: ال أبس، وقائل يقول: أخاف عليه، فأيت بنبيذ 
فشربه، فخرج من جوفه، مث أيت بلنب فشربه، فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا 



وجاء الناس، فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال: أبشر اي أمري املؤمنني ببشرى عليه، 
هللا لك، من صحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقدم يف اإلسالم ما قد علمت، مث 
وليت فعدلت، مث شهادة. قال: وددت أن ذلك كفاف ال علي وال يل، فلما أدبر إذا إزاره 

علي الغالم، قال: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى ميس األرض، قال: ردوا 
لربك. اي عبد هللا بن عمر، انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه ستة ومثانني ألفا أو 
حنوه، قال: إن وىف له مال آل عمر فأده من أمواهلم، وإال فسل يف بين عدي بن كعب، فإن 

هم إىل غريهم، فأد عين هذا املال. انطلق إىل عائشة أم مل تف أمواهلم فسل يف قريش، وال تعد
املؤمنني، فقل: يقرأ عليك عمر السالم، وال تقل أمري املؤمنني، فإين لست اليوم للمؤمنني 
أمريا، وقل: يستأذن عمر بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، مث دخل عليها، 

بن اخلطاب السالم، ويستأذن أن يدفن مع فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر ا
صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، وألوثرن به اليوم على نفسي، فلما أقبل، قيل: هذا 
عبد هللا بن عمر قد جاء، قال: ارفعوين، فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك؟ قال: الذي 

إيل من ذلك، فإذا أان  حتب اي أمري املؤمنني أذنت، قال: احلمد هلل، ما كان من شيء أهم
قضيت فامحلوين، مث سلم، فقل: يستأذن عمر بن اخلطاب، فإن أذنت يل فادخلوين، وإن 
ردتين ردوين إىل مقابر املسلمني. وجاءت أم املؤمنني حفصة والنساء تسري معها، فلما رأيناها 

نا قمنا، فوجلت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال، فوجلت داخال هلم، فسمع
بكاءها من الداخل، فقالوا: أوص اي أمري املؤمنني استخلف، قال: ما أجد أحدا أحق هبذا 
األمر من هؤالء النفر، أو الرهط، الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم 
راض، فسمى عليا وعثمان والزبري وطلحة وسعدا وعبد الرمحن، وقال: يشهدكم عبد هللا بن 

فإن أصابت اإلمرة سعدا فهو ذاك، وإال  -كهيئة التعزية له   -ه من األمر شيء عمر، وليس ل
 فليستعن به أيكم ما أمر، فإين مل أعزله عن عجز وال خيانة.

وقال: أوصي اخلليفة من بعدي، ابملهاجرين األولني، أن يعرف هلم حقهم، وحيفظ هلم 
ميان من قبلهم، أن يقبل من حمسنهم، حرمتهم، وأوصيه ابألنصار خريا، الذين تبوؤوا الدار واإل

وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصيه أبهل األمصار خريا، فإهنم ردء اإلسالم، وجباة املال، وغيظ 
العدو، وأن ال يؤخذ منهم إال فضلهم عن رضاهم. وأوصيه ابألعراب خريا، فإهنم أصل 



هم، وأصيه بذمة هللا العرب، ومادة اإلسالم، أن يؤخذ من حواشي أمواهلم، ويرد على فقرائ
تعاىل، وذمة رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يوىف هلم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وال 

 يكلفوا إال طاقتهم.
فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا منشي، فسلم عبد هللا بن عمر قال: يستأذن عمر بن 

ن دفنه اجتمع اخلطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ م
هؤالء الرهط، فقال عبد الرمحن: اجعلوا أمركم إىل ثالثة منكم، فقال الزبري: قد جعلت أمري 
إىل علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إىل عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إىل عبد 
الرمحن بن عوف. فقال عبد الرمحن: أيكما تربأ من هذا األمر، فنجعله إليه وهللا عليه 

سالم، لينظرن أفضلهم يف نفسه؟ فأسكت الشيخان، فقال عبد الرمحن: أفتجعلونه إىل واإل
هللا علي أن ال آلو عن أفضلكم؟ قاال: نعم، فأخذ بيد أحدمها فقال: لك قرابة من رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم والقدم يف اإلسالم ما قد علمت، فاهلل عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن 

سمعن ولتطيعن، مث خال ابآلخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ امليثاق قال: أمرت عثمان لت
 ارفع يدك اي عثمان، فبايعه، فبايع له علي، ووجل أهل الدار فبايعوه.

 [1328] 

ابب: مناقب علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي، أيب احلسن رضي هللا  - 9
 عنه.

 وأان منك(.وقال النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي: )أنت مين 
 [4005] 

 وقال عمر: تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنه راض.
 [3497] 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد  - 3498
 رضي هللا عنه:

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )ألعطني الراية غدا رجال يفتح هللا على يديه(.  
ل: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول هللا صلى قا

هللا عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: )أين علي بن أيب طالب(. فقالوا: يشتكي من 



عينيه اي رسول هللا، قال: )فأرسلوا إليه فأتوين به(. فلما جاء بصق يف عينيه ودعا له، فربأ 
ن مل يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي: اي رسول هللا، أقاتلهم حىت يكونوا حىت كأ

مثلنا؟ فقال: )انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا 
جيب عليهم من حق هللا فيه، فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال واحدا، خري لك من أن يكون 

 لك محر النعم(.
 [2783] 

 حدثنا قتيبة: حدثنا حامت، عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة قال: - 3499
كان علي قد ختلف عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف خيرب، وكان به رمد، فقال: أان أختلف   

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فخرج علي فلحق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم، فلما كان 
هللا يف صباحها، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ألعطني الراية  مساء الليلة اليت فتحها

غدا رجال حيبه هللا ورسوله، أو قال: حيب هللا ورسوله، يفتح هللا عليه(.  -أو ليأخذن الراية  -
فإذا حنن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الراية، 

 .ففتح هللا عليه
 [2812] 

 حدثنا عبد هللا بن مسلمة: حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه: - 3500
أن رجال جاء إىل سهل بن سعد فقال: هذا فالن، ألمري املدينة، يدعو عليا عند املنرب،  

قال: فيقول: ماذا؟ قال: يقول له: أبو تراب، فضحك. قال: وهللا ما مساه إال النيب صلى هللا 
 م، وما كان وهللا له اسم أحبعليه وسل

إليه منه، فاستطعمت احلديث سهال، وقلت: اي أاب عباس، كيف ذلك؟ قال: دخل علي 
على فاطمة مث خرج، فاضطجع يف املسجد، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: )أين ابن 
 عمك(. قالت: يف املسجد، فخرج إليه، فوجد رداءه قد سقط عن ظهره، وخلص الرتاب إىل

 ظهره، فجعل ميسح الرتاب عن ظهره، فيقول: )اجلس اي أاب تراب(. مرتني.
 [430] 

حدثنا حممد بن رافع: حدثنا حسني، عن زائدة، عن أيب حصني، عن سعد بن  - 3501
 عبيدة قال:



جاء رجل إىل ابن عمر، فسأله عن عثمان، فذكر عن حماسن عمله، قال: لعل ذاك  
هللا أبنفك، مث سأله عن علي فذكر حماسن عمله، قال: هو يسؤوك؟ قال: نعم، قال: فأرغم 

 ذاك يف بيته، أوسط بيوت النيب صلى هللا
عليه وسلم، مث قال: لعل ذاك يسؤوك؟ قال: أجل، قال: فأرغم هللا أبنفك، انطلق فاجهد 

 علي جهدك.
حدثين حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن احلكم: مسعت ابن أيب  - 3502

 ى قال: حدثنا علي:ليل
أن فاطمة عليها السالم شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم  

سيب، فانطلقت فلم جتده فوجدت عائشة فأخربهتا، فلما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم 
أخربته عائشة مبجيء فاطمة، فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم إلينا وقد أخذان مضاجعنا، 
فذهبت ألقوم، فقال: )على مكانكما(. فقعد بيننا، حىت وجدت برد قدميه على صدري، 
وقال: )أال أعلمكما خريا مما سألتماين، إذا أخذمتا مضاجعكما، تكربان أربعا وثالثني، 

 وتسبحان ثالاث وثالثني، وحتمدان ثالاث وثالثني، فهو خري لكما من خادم(.
 [2945] 

ار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سعد قال: مسعت إبراهيم حدثين حممد بن بش - 3503
 بن سعد، عن أبيه قال:

 قال النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي: )أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى(. 
[4154] 

حدثنا علي بن اجلعد: أخربان شعبة، عن أيوب، عن ابن سريين، عن عبيدة، عن  - 3504
 ال:علي رضي هللا عنه ق

اقضوا كما كنتم تقضون، فإين أكره االختالف، حىت يكون للناس مجاعة، أو أموت كما  
 مات أصحايب.

 فكان ابن سريين يرى: أن عامة ما يروى عن علي الكذب.

 ابب: مناقب جعفر بن أيب طالب اهلامشي رضي هللا عنه. - 10 
 وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أشبهت خلقي وخلقي(.



 [4005] 
حدثنا أمحد بن أيب بكر: حدثنا حممد بن إبراهيم بن دينار، أبو عبد هللا اجلهين،  - 3505

 عن ابن أيب ذئب، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة رضي هللا عنه:
أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة، وإين كنت ألزم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشبع  

وال ألبس احلبري، وال خيدمين فالن وال فالنة، وكنت ألصق بطين  بطين، حني ال آكل اخلمري
ابحلصباء من اجلوع، وإن كنت ألستقرئ الرجل اآلية، هي معي، كي ينقلب يب فيطعمين، 
وكان أخري الناس للمسكني جعفر بن أيب طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته، 

 يها شيء، فنشقها فنعلق ما فيها.حىت إن كان ليخرج إلينا العكة اليت ليس ف
[5116] 

حدثين عمرو بن علي: حدثنا يزيد بن هارون: أخربان إمساعيل ابن أيب خالد، عن  - 3506
 الشعيب:

أن ابن عمر رضي هللا عنهما: كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السالم عليك اي ابن ذي  
 اجلناحني.

[4016] 

 ب رضي هللا عنه.ابب: ذكر العباس بن عبد املطل - 11 
حدثنا احلسن بن حممد: حدثنا حممد بن عبد هللا األنصاري: حدثين أيب عبد هللا  - 3507

 بن املثىن، عن مثامة بن عبد هللا بن أنس، عن أنس رضي هللا عنه:
أن عمر بن اخلطاب: كان إذا قحطوا استسقى ابلعباس بن عبد املطلب، فقال: اللهم إان   

ا صلى هللا عليه وسلم فتسقينا، وإان نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، كنا نتوسل إليك بنبين
 قال: فيسقون.

 [964] 

ابب: مناقب قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومنقبة فاطمة  - 12 
 عليها السالم بنت النيب صلى هللا عليه وسلم.

 وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة(.



 [3426] 
حدثنا أبو اليمان: أخربان شعيب، عن الزهري قال: حدثين عروة ابن الزبري، عن  - 3508
 عائشة:

أن فاطمة عليها السالم أرسلت إىل أيب بكر: تسأله مرياثها من النيب صلى هللا عليه وسلم،  
ليت مما أفاء هللا على رسوله صلى هللا عليه وسلم، تطلب صدقة النيب صلى هللا عليه وسلم ا

ابملدينة وفدك، وما بقي من مخس خيرب، فقال أبو بكر: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 -يعين مال هللا  -قال: )ال نورث، ما تركنا فهو صدقة، إمنا أيكل آل حممد من هذا املال 

ليس هلم أن يزيدوا على املأكل(. وإين وهللا ال أغري شيئا من صدقات النيب صلى هللا عليه 
 م اليت كانت عليها يف عهد النيب صلىوسل

هللا عليه وسلم، وألعملن فيها مبا عمل فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فتشهد علي مث 
قال: إان قد عرفنا اي أبكر فضيلتك، وذكر قرابتهم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 صلى هللا عليه وسلم وحقهم، فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول هللا
 أحب إيل أن أصل من قرابيت.

 [2926] 
أخربين عبد هللا بن عبد الوهاب: حدثنا خالد: حدثنا شعبة، عن واقد قال:  - 3509

 مسعت أيب حيدث عن ابن عمر، عن أيب بكر رضي هللا عنهم قال:
 ارقبوا حممدا صلى هللا عليه وسلم يف أهل بيته. 
[3541] 

و الوليد: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أيب مليكة، عن حدثنا أب - 3510
 املسور بن خمرمة:

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )فاطمة بضعة مين، فمن أغضبها أغضبين(. 
 [884] 

حدثنا حيىي بن قزعة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة  - 3511
 الت:رضي هللا عنها ق

دعا النيب صلى هللا عليه وسلم فاطمة ابنته يف شكواه الذي قبض فيها، فسارها بشيء  



فبكت، مث دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسألتها عن ذلك، فقالت: سارين النيب صلى 
هللا عليه وسلم فأخربين: أنه يقبض يف وجعه الذي تويف فيه، فبكيت، مث سارين فأخربين: أين 

 تبعه، فضحكت.أول أهل بيته أ
 [3426] 

 ابب: مناقب الزبري بن العوام رضي هللا عنه. - 13 
 وقال ابن عباس: هو حواري النيب صلى هللا عليه وسلم.

 [ ومسي احلواريون لبياض ثياهبم.4388] 
حدثنا خالد بن خملد: حدثنا عل بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن  - 3512/3513

 م قال:أبيه قال: أخربين مروان بن احلك
أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف، حىت حبسه عن احلج، وأوصى، فدخل  

عليه رجل من قريش قال: استخلف، قال: وقالوه؟ قال: نعم، قال: ومن؟ فسكت، فدخل 
فقال: استخلف، فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم،  -أحسبه احلارث  -عليه رجل آخر 

هم قالوا الزبري، قال: نعم، قال: أما والذي نفسي بيده، قال: ومن هو؟ فسكت، قال: فلعل
 إنه خلريهم ما علمت، وإن كان ألحبهم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

حدثين عبيد بن إمساعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام: أخربين أيب: مسعت  -( 3513) 
 مروان:

ك؟ قال: نعم، الزبري، قال: أما كنت عند عثمان، أاته رجل فقال: استخلف، قال: وقيل ذا  
 وهللا إنكم لتعلمون أنه خريكم، ثالاث.

حدثنا مالك بن إمساعيل: حدثنا عبد العزيز، هو ابن أيب سلمة، عن حممد بن  - 3514
 املنكدر، عن جابر رضي هللا عنه قال:

 .قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن لكل نيب حواراي، وإن حواري الزبري بن العوام( 
 [2691] 

حدثنا أمحد بن حممد: أخربان هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد هللا بن الزبري  - 3515
 قال:

كنت يوم األحزاب جعلت أان وعمر بن أيب سلمة يف النساء، فنظرت فإذا أان ابلزبري على   



فرسه خيتلف إىل بين قريظة مرتني أو ثالاث، فلما رجعت قلت: اي أبت رأيتك ختتلف؟ قال: 
أو هل رأيتين اي بين؟ قلت: نعم، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )من أيت 
بين قريظة فيأتيين خبربهم(. فانطلقت، فلما رجعت مجع يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 أبويه فقال: )فداك أيب وأمي(.
 ، عن أبيه:حدثنا علي بن حفص: حدثنا ابن املبارك: أخربان هشام بن عروة - 3516

أن أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قالوا للزبري يوم الريموك: أال تشد فنشد معك،  
فحمل عليهم، فضربوه ضربتني على عاتقه، بينهما ضربة ضرهبا يوم بدر، قال عروة: فكنت 

 أدخل أصابعي يف تلك الضرابت ألعب وأان صغري.
[3755 ،3756] 

 يد هللا رضي هللا عنه.ابب: ذكر مناقب طلحة بن عب - 14 
 وقال عمر: تويف النيب صلى هللا عليه وسلم وهو عنه راض.

 [3497] 
 حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن أيب عثمان قال: - 3517

مل يبق مع النيب صلى هللا عليه وسلم، يف بعض تلك األايم اليت قاتل فيهن رسول هللا صلى  
 سلم، غري طلحة وسعد. عن حديثهما.هللا عليه و 

[3834] 
 حدثنا مسدد: حدثنا خالد: حدثنا ابن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم قال: - 3518

 رأيت يد طلحة اليت وقى هبا النيب صلى هللا عليه وسلم قد شلت. 
[3836] 

 ابب: مناقب سعد بن أيب وقاص، الزهري، وبنو زهرة أخوال - 15 
 يه وسلم، وهو سعد بن مالك رضي هللا عنه.النيب صلى هللا عل

حدثين حممد بن املثىن: حدثنا عبد الوهاب قال: مسعت حيىي قال: مسعت سعيد  - 3519
 بن املسيب قال:

 مسعت سعدا يقول: مجع يل النيب صلى هللا عليه وسلم أبويه يوم أحد. 



[3829 - 3831] 
هاشم، عن عامر ابن سعد، حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا هاشم بن  - 3520/3521

 عن أبيه قال:
 لقد رأيتين وأان ثلث اإلسالم. 
حدثين إبراهيم بن موسى: أخربان ابن زائدة: حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة  -( 3521) 

 بن أيب وقاص قال: مسعت سعيد بن املسيب يقول:
ولقد مسعت سعد بن أيب وقاص يقول: ما أسلم أحد إال يف اليوم الذي أسلمت فيه،  

 مكثت سبعة أايم، وإين لثلث اإلسالم. اتبعه أبوأسامة: حدثنا هاشم.
[3645] 

 حدثنا عمرو بن عون: حدثنا خالد بن عبد هللا، عن إمساعيل، عن قيس قال: - 3522
مسعت سعدا رضي هللا عنه يقول: إين ألول العرب رمى بسهم يف سبيل هللا، وكنا نغزو مع  

ما لنا طعام إال ورق الشجر، حىت إن أحدان ليضع كما يضع النيب صلى هللا عليه وسلم و 
البعري أو الشاة، ما له خلط، مث أصبحت بنو أسد تعزرين على اإلسالم؟ لقد خبت إذا وضل 

 عملي. وكانوا وشوا يب إىل عمر، قالوا: ال حيسن يصلي.
 [722، وانظر: 6088، 5096]

منهم أبو العاص ابن  ابب: ذكر أصهار النيب صلى هللا عليه وسلم، - 16 
 الربيع رضي هللا عنه.

حدثنا أبو اليمان: أخربان شعيب، عن الزهري قال: حدثين علي ابن حسني: أن  - 3523
 املسور بن خمرمة قال:

إن عليا خطب بنت أيب جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول هللا صلى هللا عليه  
ا علي انكح بنت أيب جهل. فقام وسلم فقالت: يزعم قومك أنك ال تغضب لبناتك، وهذ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسمعته حني تشهد يقول: )أما بعد، أنكحت أاب العاص 
بن الربيع، فحدثين وصدقين، وإن فاطمة بضعة مين، وإين اكره أن يسوءها، وهللا ال جتتمع 

 علي اخلطبة.بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبنت عدو هللا عند رجل واحد(. فرتك 
وزاد حممد بن عمرو بن حلحلة، عن ابن شهاب، عن علي بن احلسني، عن مسور: مسعت 



النيب صلى هللا عليه وسلم وذكر صهرا له من بين عبد مشس، فأثىن عليه يف مصاهرته إايه 
 فأحسن، قال: )حدثين فصدقين، ووعدين فوىف يل(.

 [884] 

 يب صلى هللا عليه وسلم.ابب: مناقب زيد بن حارثة، موىل الن - 17 
 وقال الرباء: عن النيب صلى هللا عليه وسلم: )أنت أخوان وموالان(.

 [2552] 
حدثنا خالد بن خملد: حدثنا سليمان قال: حدثين عبد هللا بن دينار، عن عبد  - 3524

 هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:
بن زيد، فطعن بعض الناس يف بعث النيب صلى هللا عليه وسلم بعثا، وأمر عليهم أسامة  

إمارته، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )إن تطعنوا يف إمارته، فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه 
من قبل، وامي هللا إن كان خلليقا لإلمارة، وإن وكان ملن أحب الناس إيل، وإن هذا ملن أحب 

 الناس إيل بعده(.
[4004 ،4198 ،4199 ،6252 ،6764] 

حدثنا حيىي بن قزعة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة  - 3525
 رضي هللا عنها قالت:

دخل علي قائف، والنيب صلى هللا عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة  
مضطجعان، فقال: إن هذه األقدام بعضها من بعض، قال: فسر بذلك النيب صلى هللا عليه 

 ، فأخرب به عائشة.وسلم وأعجبه
 [3362] 

 ابب: ذكر أسامة بن زيد، رضي هللا عنه. - 18 
 حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن عروة، عن عائشة رضي هللا عنها: - 3526

أن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية، فقالوا: من جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد، حب رسول  
 هللا صلى هللا عليه وسلم.

نا علي: حدثنا سفيان قال: ذهبت أسأل الزهري عن حديث املرأة املخزومية، فصاح وحدث



يب، قلت لسفيان: فلم حتتمله عن أحد؟ قال: وجدته يف كتاب كان كتبه أيوب بن موسى، 
 عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي هللا عنها:

ى هللا عليه وسلم؟ فلم أن امرأة من بين خمزوم سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول هللا صل 
جيرتئ أحد أن يكلمه، فكلمه أسامة بن زيد، فقال: )إن بين إسرائيل كان إذا سرق فيهم 

 الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، لو كانت فاطمة لقطعت يدها(.
 [2505] 

ان حدثين احلسن بن حممد: حدثنا أبو عباد، حيىي بن عباد: حدثنا املاجشون: أخرب  - 3527
 عبد هللا بن دينار قال:

نظر ابن عمر يوما، وهو يف املسجد، إىل رجل يسحب ثيابه يف انحية من املسجد، فقال:  
انظر من هذا؟ ليت هذا عندي، قال له إنسان: أما تعرف هذا اي أاب عبد الرمحن؟ هذا حممد 

ه رسول هللا بن أسامة، قال: فطأطأ ابن عمر رأسه، ونقر بيديه يف األرض، مث قال: لو رآ
 صلى هللا عليه وسلم ألحبه.

حدثنا موسى بن إمساعيل: حدثنا معتمر قال: مسعت أيب: حدثنا أبو عثمان، عن  - 3528
 أسامة بن زيد رضي هللا عنهما:

حدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم: أنه كان أيخذه واحلسن، فيقول: )اللهم أحبهما، فإين  
 أحبهما(.

[3537 ،5657] 
وقال نعيم، عن ابن املبارك: أخربان معمر، عن الزهري: أخربين موىل ألسامة بن  - 3529

 زيد:
أن احلجاج بن أمين بن أم أمين، وكان أمين بن أم أمين أخا أسامة بن زيد ألمه، وهو رجل  

 من األنصار، فرآه ابن عمر مل يتم ركوعه وال سجوده، فقال: أعد.
عبد الرمحن: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا عبد قال أبو عبد هللا: وحدثين سليمان بن 

الرمحن بن منر، عن الزهري: حدثين حرملة موىل أسامة بن زيد: أنه بينما هو مع عبد هللا بن 
عمر، إذ دخل احلجاج بن أمين بن أم أمين فلم يتم ركوعه وال سجوده، فقال: أعد، فلما وىل، 

بن أم أمين، فقال ابن عمر: لو رأى هذا قال يل ابن عمر: من هذا؟ قلت احلجاج بن أمين 



 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألحبه. فذكر حبه وما ولدته أم أمين.
 قال وحدثين بعض أصحايب، عن سليمان: وكانت حاضنة النيب صلى هللا عليه وسلم.

 ابب: مناقب عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما. - 19 
بن نصر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حدثنا إسحاق  - 3530/3531

 سامل، عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:
كان الرجل يف حياة النيب صلى هللا عليه وسلم إذا رأى رؤاي قصها على النيب صلى هللا عليه   

وسلم، فتمنيت أن أرى رؤاي أقصها على النيب صلى هللا عليه وسلم، وكنت غالما شااب عزاب، 
كنت أانم يف املسجد على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، فرأيت يف املنام: كأن ملكني و 

أخذاين فذهبا يب إىل النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا هلا قرانن كقرين البئر، وإذا فيها 
انس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ ابهلل من النار، أعوذ ابهلل من النار، فلقيهما ملك 

فقال يل: لن تراع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النيب صلى هللا عليه آخر، 
وسلم، فقال: )نعم الرجل عبد هللا، لو كان يصلي ابلليل(. قال سامل: فكان عبد هللا ال ينام 

 من الليل إال قليال.
حدثنا حيىي بن سليمان: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سامل،  -( 3531)

 ابن عمر، عن أخته حفصة:عن 
 أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا: )إن عبد هللا رجل صاحل(. 

 [429.] 

 ابب: مناقب عمار وحذيفة رضي هللا عنهما. - 20 
حدثنا مالك بن إمساعيل: حدثنا إسرائيل، عن املغرية، عن إبراهيم، عن  - 3532/3533

 علقمة قال:
لت: اللهم يسر يل جليسا صاحلا، فأتيت قوما فجلست قدمت الشأم فصليت ركعتني، مث ق 

إليهم، فإذا شيخ قد جاء حىت جلس إىل جنيب، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء، فقلت: 
إين دعوت هللا أن ييسر يل جليسا صاحلا، فيسرك يل، قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل 

ساد واملطهرة، وفيكم الذي الكوفة، قال: أو ليس عندكم ابن أم عبد، صاحب النعلني والو 



أو ليس فيكم  -يعين على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم  -أجاره هللا من الشيطان 
صاحب سر النيب صلى هللا عليه وسلم الذي ال يعلمه أحد غريه، مث قال: كيف يقرأ عبد 

كر هللا: }والليل إذا يغشى{. فقرأت عليه: }والليل إذا يغشى. والنهار إذا جتلى. والذ 
 واألنثى{. قال: وهللا لقد أقرأنيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فيه إىل يف.

 حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن مغرية، عن إبراهيم قال: -( 3533) 
ذهب علقمة إىل الشأم، فلما دخل املسجد قال: اللهم يسر يل جليسا صاحلا، فجلس إىل  

ء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة، قال: أليس فيكم، أو منكم، أيب الدرداء، فقال أبو الدردا
صاحب السر الذي ال يعلمه غريه، يعين حذيفة، قال: قلت: بلى، قال: أليس فيكم، أو 
منكم، الذي أجاره هللا على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم، يعين من الشيطان، يعين عمارا، 

ب السواك، أو السرار؟ قال: بلى، قال: كيف  قلت: بلى، قال: أليس فيكم، أو منكم، صاح
كان عبد هللا يقرأ: }والليل إذا يغشى. والنهار إذا جتلى{. قلت: }والذكر واألنثى{. قال: 

 ما زال يب هؤالء حىت كادوا يستنزلونين عن شيء مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 [3113] 

  عنه.ابب: مناقب أيب عبيدة بن اجلراح رضي هللا - 21
حدثنا عمرو بن علي: حدثنا عبد األعلى: حدثنا خالد، عن أيب قالبة قال:  - 3534

 حدثين أنس بن مالك:
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا، أيتها األمة، أبو  

 عبيدة بن اجلراح(.
[4121 ،6828] 

عبة، عن أيب إسحاق، عن صلة، عن حذيفة حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا ش - 3535
 رضي هللا عنه قال:

عليكم أمينا، حق أمني(.  -يعين  -قال النيب صلى هللا عليه وسلم ألهل جنران: )ألبعثن  
 فأشرف أصحابه، فبعث أاب عبيدة رضي هللا عنه.

[4119 ،4120 ،6827] 



 ابب: مناقب احلسن واحلسني رضي هللا عنهما. - 22 
 جبري، عن أيب هريرة: عانق النيب صلى هللا عليه وسلم احلسن. قال انفع بن

 [2016] 
 حدثنا صدقة: حدثنا ابن عيينة: حدثنا أبو موسى، عن احلسن: مسع أاب بكرة: - 3536

مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم على املنرب، واحلسن إىل جنبه، ينظر إىل الناس مرة وإليه  
 عل هللا أن يصلح بهمرة، ويقول: )ابين هذا سيد، ول

 بني فئتني من املسلمني(.
 [2557] 

حدثنا مسدد: حدثنا املعتمر قال: مسعت أيب قال: حدثنا أبو عثمان، عن أسامة  - 3537
 بن زيد رضي هللا عنهما،

عن النيب صلى هللا عليه وسلم: أنه كان أيخذه واحلسن ويقول: )اللهم إين أحبهما،  
 فأحبهما(. أو كما قال.

 [3528] 
حدثين حممد بن احلسني بن إبراهيم قال: حدثين حسني بن حممد: حدثنا جرير،  - 3538

 عن حممد، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه:
أيت عبيد هللا بن زايد برأس احلسني بن علي عليه السالم، فجعل يف طست، فجعل ينكث،  

عليه وسلم، وكان وقال يف حسنه شيئا، فقال أنس: كان أشبههم برسول هللا صلى هللا 
 خمصواب ابلومسة.

حدثنا حجاج بن املنهال: حدثنا شعبة قال: أخربين عدي قال: مسعت الرباء  - 3539
 رضي هللا عنه قال:

رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم، واحلسن بن علي على عاتقه، يقول: )اللهم إين أحبه  
 فأحبه(.
ين عمر بن سعيد بن أيب حسني، عن ابن حدثنا عبدان: أخربان عبد هللا قال: أخرب  - 3540

 أيب مليكة، عن عقبة بن احلارث قال:
رأيت أاب بكر رضي هللا عنه ومحل احلسن وهو يقول: أبيب شبيه ابلنيب، ليس شبيه بعلي.  



 وعلي يضحك.
 [3349] 

حدثنا حيىي بن معني وصدقة قاال: أخربان حممد بن جعفر، عن شعبة، عن واقد  - 3541
 أبيه، عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال أبو بكر: بن حممد، عن

 ارقبوا حممدا صلى هللا عليه وسلم يف أهل بيته. 
 [3509] 

حدثين إبراهيم بن موسى: أخربان هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن  - 3542
 أنس. وقال عبد الرزاق: أخربان معمر، عن الزهري: أخربين أنس قال:

 ه ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من احلسن بن علي.مل يكن أحد أشب 
حدثين حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن حممد بن أيب يعقوب:  - 3543

 مسعت ابن أيب نعم: مسعت عبد هللا بن عمر:
يقتل الذابب؟ فقال: أهل العراق يسألون عن  -قال شعبة: أحسبه  -وسأله عن احملرم  

 ابنة رسول هللا صلى هللا عليه الذابب، وقد قتلوا ابن
 وسلم، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )مها رحيانتاي من الدنيا(.

[5648] 

 ابب: مناقب بالل بن رابح، موىل أيب بكر، رضي هللا عنهما. - 23 
 [1098وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )مسعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة(. ] 

حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة، عن حممد بن املنكدر: أخربان  حدثنا أبو نعيم: - 3544
 جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:

 كان عمر يقول: أبو بكر سيدان، وأعتق سيدان. يعين بالال.  
 حدثنا ابن منري، عن حممد بن عبيد: حدثنا إمساعيل، عن قيس: - 3545

 لنفسك فأمسكين، وإن كنت إمنا أشرتيتين أن بالال قال أليب بكر: إن كنت إمنا اشرتيتين 
 هلل، فدعين وعملي هلل.



 ابب: ذكر ابن عباس رضي هللا عنهما. - 24 
 حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: - 3546

 ضمين النيب صلى هللا عليه وسلم إىل صدره وقال: )اللهم علمه احلكمة(. 
 حدثنا عبد الوارث: وقال: )علمه الكتاب(. حدثنا أبو معمر:

 حدثنا موسى: حدثنا وهيب، عن خالد: مثله.
 واحلكمة: اإلصابة يف غري النبوة.

 [75] 
 مناقب خالد بن الوليد رضي هللا عنه. - 25 

حدثنا أمحد بن واقد: حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن محيد ابن هالل، عن  - 3547
 أنس رضي هللا عنه:

النيب صلى هللا عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن أيتيهم خربهم، أن  
فقال: )أخذ الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث أخذ بن رواحة فأصيب(. 

 وعيناه تذرفان: )حىت أخذها سيف من سيوف هللا، حىت فتح هللا عليهم(.
 [1189] 

  حذيفة رضي هللا عنه.ابب: مناقب سامل، موىل أيب - 26 
حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عن  - 3548

 مسروق قال:
ذكر عبد هللا عند عبد هللا بن عمرو فقال: ذاك رجل ال أزال أحبه، بعد ما مسعت رسول هللا  

 -فبدأ به  -مسعود صلى هللا عليه وسلم يقول: )استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد هللا بن 
 وسامل موىل أيب حذيفة، وأيب ابن كعب، ومعاذ بن جبل(. قال: ال أدري بدأ أبيب أو مبعاذ.

 [3549، وانظر: 4713، 3597، 3595]

 ابب: مناقب عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه. - 27 
حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن سليمان قال: مسعت أاب وائل قال:  - 3549

 ت مسروقا قال: قال عبد هللا بن عمرو:مسع



إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن فاحشا وال متفحشا، وقال: )إن من أحبكم إيل  
 أحسنكم أخالقا(.

وقال: )استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد هللا بن مسعود، وسامل موىل أيب حذيفة، وأيب بن  
 كعب، ومعاذ بن جبل(.

 [3366 ،3548] 
 حدثنا موسى، عن أيب عوانة، عن مغرية، عن إبراهيم، عن علقمة: - 3550

دخلت الشأم فصليت ركعتني، فقلت: اللهم يسر يل جليسا صاحلا، فرأيت شيخا مقبال،  
فلما دان قلت: أرجو أن يكون استجاب، قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، قال: 

ة، أو مل يكن فيكم الذي أجري من الشيطان، أفلم يكن فيكم صاحب النعلني والوساد واملطهر 
أو مل يكن فيكم صاحب السر الذي ال يعلمه غريه، كيف قرأ ابن أم عبد: }والليل إذا 
يغشى{. فقرأت: }والليل إذا يغشى. والنهار إذا جتلى. والذكر واألنثى{. قال أقرأنيها النيب 

 وا يردونين.صلى هللا عليه وسلم، فاه إىل يف، فما زال هؤالء حىت كاد
 [3113] 

حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن  - 3551
 يزيد قال:

سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت واهلدي من النيب صلى هللا عليه وسلم حىت أنخذ  
 عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب مستا وهداي ودال ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من ابن أم

 عبد.
[5746] 

حدثين حممد بن العالء: حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق قال: حدثين  - 3552
أيب، عن أيب إسحاق قال: حدثين األسود بن يزيد قال: مسعت أاب موسى األشعري رضي هللا 

 عنه يقول:
هل قدمت أان وأخي من اليمن، فمكثنا حينا، ما نرى إال أن عبد هللا بن مسعود رجل من أ 

بيت النيب صلى هللا عليه وسلم، ملا نرى من دخوله ودخول أمه على النيب صلى هللا عليه 
 وسلم.



[4123] 

 ابب: ذكر معاوية رضي هللا عنه. - 28 
حدثنا احلسن بن بشر: حدثنا املعاىف، عن عثمان بن األسود، عن ابن  - 3553/3554

 أيب مليكة قال:
ده موىل البن عباس، فأتى ابن عباس، فقال: دعه فإنه أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعن 

 صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
حدثنا ابن أيب مرمي: حدثنا انفع بن عمر: حدثين ابن أيب مليكة: قيل البن  -( 3554) 

 عباس:
 هل لك يف أمري املؤمنني معاوية، فإنه ما أوتر إال بواحدة؟ قال: أصاب، إنه فقيه. 

ين عمرو بن عباس: حدثنا حممد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن أيب التياح حدث - 3555
 قال:

مسعت محران بن أابن، عن معاوية رضي هللا عنه قال: إنكم لتصلون صالة، لقد صحبنا  
 النيب صلى هللا عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد هنى عنهما. يعين: الركعتني بعد العصر.

 [562] 

 اطمة عليها السالم.ابب: مناقب ف - 29 
 وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة(.

 [3426] 
حدثنا أبو الوليد: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أيب مليكة، عن  - 3556

 املسور بن خمرمة رضي هللا عنهما:
 من أغضبها أغضبين(.أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )فاطمة بضعة مين، ف 

 [884] 

 ابب: فضل عائشة رضي هللا عنها. - 30 
حدثنا حيىي بن بكري: حدثنا الليث/ عن يونس، عن ابن شهاب: قال أبو سلمة:  - 3557

 إن عائشة رضي هللا عنها قالت:



قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما: )اي عائش، هذا جربيل يقرئك السالم(. فقلت:  
 سالم ورمحة هللا وبركاته، ترى ما ال أرى. تريد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.وعليه ال

 [3045] 
حدثنا آدم: حدثنا شعبة قال. وحدثنا عمرو: أخربان شعبة، عن عمرو بن مرة،  - 3558

 عن مرة، عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال:
ثري، ومل يكمل من النساء إال: مرمي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )كمل من الرجال ك 

بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
 الطعام(.

 [3230] 
حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا قال: حدثين حممد بن جعفر، عن عبد هللا بن عبد  - 3559

 الرمحن: أنه مسع أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول:
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على  مسعت 

 سائر الطعام(.
[5103 ،5112] 

حدثين حممد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد: حدثنا ابن عون، عن  - 3560
 القاسم بن حممد:

لى فرط صدق، على أن عائشة اشتكت، فجاء ابن عباس فقال: اي أم املؤمنني، تقدمني ع 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلى أيب بكر.

[4476] 
حدثنا حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن احلكم: مسعت أاب وائل  - 3561

 قال:
ملا بعث علي عمارا واحلسن إىل الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إين ألعلم أهنا  

  ابتالكم لتتبعوه أو إايها.زوجته يف الدنيا واآلخرة، ولكن هللا
[6687 - 6690] 

حدثنا عبيد بن إمساعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة  - 3562



 رضي هللا عنها:
أهنا استعارت من أمساء قالدة فهلكت، فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انسا من  

وضوء، فلما أتوا النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه يف طلبها، فأدركتهم الصالة فصلوا بغري 
شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضري: جزاك هللا خريا، فوهللا ما نزل بك 

 أمر قط، إال جعل هللا لك منه خمرجا، وجعل للمسلمني فيه بركة.
 [327] 

 حدثين عبيد بن إمساعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: - 3563
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا كان يف مرضه، جعل يدور يف نسائه، ويقول: )أين أان  

 غدا، أين أان غدا(. حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن.
 [850] 

 حدثنا عبد اله بن عبد الوهاب: حدثنا محاد: حدثنا هشام، عن أبيه قال: - 3564
داايهم يوم عائشة، قالت عائشة: فاجتمع صواحيب إىل أم سلمة، كان الناس يتحرون هب  

فقلن: اي أم سلمة، وهللا إن الناس يتحرون هبداايهم يوم عائشة، وإان نريد اخلري كما تريده 
عائشة، فمري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أيمر الناس: أن يهدوا إليه حيثما كان، أو 

سلمة للنيب صلى هللا عليه وسلم، قالت: فأعرض عين،  حيثما دار، قالت: فذكرت ذلك أم
فلما عاد إيل ذكرت له ذلك فأعرض عين، فلما كان يف الثالثة ذكرت له فقال: )اي أم سلمة 

 ال تؤذيين يف عائشة، فإنه وهللا ما نزل علي الوحي وأان يف حلاف امرأة منكن غريها(.
 [2435] 

 ابب: مناقب األنصار. - 31 
ؤوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة }والذين تبو 

 ./9مما أوتوا{ /احلشر: 
حدثنا موسى بن إمساعيل: حدثنا مهدي بن ميمون: حدثنا غيالن ابن جرير  - 3565

 قال: قلت ألنس:
 أرأيت اسم األنصار، كنتم تسمون به، أم مساكم هللا؟ قال: بل مساان هللا. 

ندخل على أنس، فيحدثنا مناقب األنصار ومشاهدهم، ويقبل علي، أو على رجل من  كنا



 األزد، فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا، كذا وكذا.
[3631] 

حدثين عبيد بن إمساعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة  - 3566
 رضي هللا عنها قالت:

صلى هللا عليه وسلم، فقدم رسول هللا صلى هللا عليه كان يوم بعاث يوما قدمه هللا لرسوله   
وسلم وقد افرتق ملؤهم، وقتلت سرواهتم وجرحوا، فقدمه هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم يف 

 دخوهلم يف اإلسالم.
[3633 ،3715] 

حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن أيب التياح قال: مسعت أنسا رضي هللا عنه  - 3567
 يقول:

األنصار يوم فتح مكة، وأعطى قريشا: وهللا إن هذا هلو العجب، إن سيوفنا تقطر من قالت  
دماء قريش، وغنائمنا ترد عليهم، فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فدعا األنصار، قال: 
فقال: )ما الذي بلغين عنكم(. وكانوا ال يكذبون، فقالوا: هو الذي بلغك، قال: )أو ال 

ناس ابلغنائم إىل بيوهتم، وترجعون برسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل ترضون أن يرجع ال
 بيوتكم؟ لو سلكت األنصار واداي، أو شعبا، لسلكت وادي األنصار أو شعبهم(.

 [2977] 

ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )لوال اهلجرة لكنت امرأ من  - 32 
 األنصار(.

 هللا عليه وسلم.قال عبد هللا بن زيد، عن النيب صلى 
 [4095] 

حدثين حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن حممد بن زايد، عن أيب  - 3568
 هريرة رضي هللا عنه،

عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أو: قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم: )لو أن األنصار  
جرة لكنت امرأ من األنصار(. سلكوا واداي، أو شعبا، لسلكت يف وادي األنصار، ولوال اهل

 فقال أبو هريرة: ما ظلم، أبيب وأمي، آلووه ونصروه، أو كلمة أخرى.



[6817] 

 ابب: إخاء النيب صلى هللا عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار. - 33 
حدثنا إمساعيل بن عبد هللا قال: حدثين إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده  - 3569

 قال:
ملدينة آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني عبد الرمحن ابن عوف وسعد بن ملا قدموا ا 

الربيع، قال لعبد الرمحن: إين أكثر األنصار ماال، فأقسم مايل نصفني، ويل امرأاتن، فانظر 
أعجبهما إليك فسمها يل أطلقها، فإذا انقضت عدهتا فتزوجتها. قال: ابرك هللا لك يف 

فدلوه على سوق بين قينقاع، فلما انقلب إال ومعه فضل من  أهلك ومالك، أين سوقكم؟
أقط ومسن، مث اتبع الغدو، مث جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
)مهيم(. قال: تزوجت، قال: )كم سقت إليها(. قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من 

 ذهب. شك إبراهيم.
 [1943] 

دثنا إمساعيل بن جعفر، عن محيد، عن أنس رضي هللا عنه أنه حدثنا قتيبة: ح - 3570
 قال:

قدم علينا عبد الرمحن بن عوف، وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن  
الربيع، وكان كثري املال، فقال سعد: قد علمت األنصار أين من أكثرها ماال، سأقسم مايل 

نظر أعجبهما إليك فأطلقها، حىت إذا حلت تزوجتها، بيين وبينك شطرين، ويل امرأاتن، فا
فقال عبد الرمحن: ابرك هللا لك يف أهلك، فلم يرجع يومئذ حىت أفضل شيئا من مسن وأقط، 
فلم يلبث إال يسريا حىت جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال له 

وجت امرأة من األنصار، فقال: )ما سقت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )مهيم(. قال: تز 
 إليها(. قال: وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال: )أومل ولو بشاة(.

 [1944] 
حدثنا الصلت بن حممد أبو مهام قال: مسعت املغرية بن عبد الرمحن: حدثنا أبو  - 3571

 الزاند، عن األعرج، عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال:
اقسم بيننا وبينهم النخل، قال: )ال. قال: تكفوننا املؤونة وتشركوان يف  قالت األنصار: 



 التمر(. قالوا: مسعنا وأطعنا.
 [2200] 

 ابب: حب األنصار من اإلميان. - 34 
حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخربين عدي بن اثبت قال: مسعت  - 3572

 الرباء رضي هللا عنه قال:
 عليه وسلم، أو قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )األنصار ال مسعت النيب صلى هللا 

 حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، فمن أحبهم أحبه هللا، ومن أبغضهم أبغضه هللا(.
حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن جرب، عن  - 3573

 أنس بن مالك رضي هللا عنه،
النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )آية اإلميان حب األنصار، وآية النفاق بغض عن  

 األنصار(.
 [17] 

ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم لألنصار: )أنتم أحب الناس  - 35 
 إيل(.

حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي هللا عنه  - 3574
 قال:

من  -قال: حسبت أنه قال  -هللا عليه وسلم النساء والصبيان مقبلني  رأى النيب صلى 
عرس، فقام النيب صلى هللا عليه وسلم ممثال فقال: )اللهم أنتم من أحب الناس إيل(. قاهلا 

 ثالث مرار.
[4885] 

حدثنا عقوب بن إبراهيم بن كثري: حدثنا هبز بن أسد: حدثنا شعبة قال: أخربين  - 3575
 قال: مسعت أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: هشام بن زيد

 جاءت امرأة من األنصار إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعها 
صيب هلا، فكلمها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: )والذي نفسي بيده، إنكم أحب 



 الناس إيل(. مرتني.
[4936 ،6269] 

 ابب: أتباع األنصار. - 36 
حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عمرو: مسعت أاب  حدثنا - 3576/3577

 محزة، عن زيد بن أرقم:
قالت األنصار: اي رسول هللا، لكل نيب أتباع، وإان قد اتبعناك، فادع هللا أن جيعل أتباعنا منا،  

 فدعا به. فنميت ذلك إىل ابن أيب ليلى، قال: قد زعم ذلك زيد.
شعبة: حدثنا عمرو بن مرة قال: مسعت أاب محزة، رجال من حدثنا آدم: حدثنا  -( 3577) 

 األنصار:
قالت األنصار: إن لكل قوم أتباعا، وإان قد اتبعناك، فادع هللا أن جيعل أتباعنا منا، قال النيب  

صلى هللا عليه وسلم: )اللهم اجعل أتباعنا منهم(. قال عمرو: فذكرته البن أيب ليلى، قال: 
 شعبة: أظنه زيد ابن أرقم. قد زعم ذاك زيد. قال

 ابب: فضل دور األنصار. - 37 
حدثين حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة قال: مسعت قتادة،  - 3578/3579

 عن أنس بن مالك، عن أيب أسيد رضي هللا عنه قال:
و قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )خري دور األنصار بنو النجار، مث بنو عبد األشهل، مث بن 

احلارث بن اخلزرج، مث بنو ساعدة، ويف كل دور األنصار خري(. فقال سعد: ما أرى النيب 
 صلى هللا عليه وسلم إال قد فضل علينا؟ فقيل: قد فضلكم على كثري.

وقال عبد الصمد: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة: مسعت أنسا: قال أبو أسيد، عن النيب صلى 
 عبادة. هللا عليه وسلم هبذا. وقال: سعد بن

حدثنا سعد بن حفص الطلحي: حدثنا شيبان، عن حيىي: قال أبو سلمة:  -( 3579) 
 أخربين أبو أسيد:

أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )خري األنصار، أو قال: خري دور األنصار بنو  
 النجار، وبنو عبد األشهل، وبنو احلارث، وبنو ساعدة(.



 [4994، وانظر: 5706، 3596]
حدثنا خالد بن خملد: حدثنا سليمان قال: حدثين عمرو بن حيىي، عن عباس بن  - 3580

 سهل، عن أيب محيد،
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )إن خري دور األنصار دار بين النجار، مث بين عبد  

األشهل، مث دار بين احلارث، مث بين ساعدة، ويف كل دور األنصار خري(. فلحقنا سعد بن 
 ادة، فقال أبو أسيد: أمل تر أن نيبعب

هللا صلى هللا عليه وسلم خري األنصار، فجعلنا أخريا؟ فأدرك سعد النيب صلى هللا عليه وسلم 
فقال: اي رسول هللا، خري دور األنصار فجعلنا آخرا، فقال: )أو ليس حبسبكم أن تكونوا من 

 اخليار(.
 [1411] 

سلم لألنصار: )اصربوا حىت تلقوين ابب: قول النيب صلى هللا عليه و  - 38 
 على احلوض(.

 قاله عبد هللا بن زيد، عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
 [4075] 

حدثنا حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة قال: مسعت قتادة، عن أنس  - 3581
 بن مالك، عن أسيد بن حضري رضي هللا عنهم:

أال تستعملين كما استعملت فالان؟ قال: )ستلقون أن رجال من األنصار قال: اي رسول هللا،  
 بعدي أثرة، فاصربوا حىت تلقوين على احلوض(.

[6648] 
حدثين حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن هشام قال: مسعت أنس  - 3582

 بن مالك رضي هللا عنه يقول:
فاصربوا حىت تلقوين،  قال النيب صلى هللا عليه وسلم لألنصار: )إنكم ستلقون بعدي أثرة، 

 وموعدكم احلوض(.
 [2977] 

حدثنا عبد هللا بن حممد: حدثنا سفيان، عن حيىي بن سعيد: مسع أنس بن مالك  - 3583



 رضي هللا عنه حني خرج معه إىل الوليد، قال:
دعا النيب صلى هللا عليه وسلم األنصار إىل أن يقطع هلم البحرين، فقالوا: ال، إال أن تقطع  

ننا من املهاجرين مثلها، قال: )إما ال، فاصربوا حىت تلقوين، فإنه ستصيبكم بعدي إلخوا
 أثرة(.

 [2242] 

 ابب: دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم: )أصلح األنصار واملهاجرة(. - 39 
حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو إايس معاوية بن قرة، عن أنس بن  - 3584/3585

 مالك رضي هللا عنه قال:
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 )ال عيش إال عيش اآلخرة * فأصلح األنصار واملهاجرة(.
 وعن قتادة، عن أنس، عن النيب صلى هللا عليه وسلم: مثله. وقال: )فاغفر لألنصار(.

حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن محيد الطويل: مسعت أنس بن مالك رضي هللا  -( 3585)
 عنه قال:

 نصار يوم اخلندق تقول:كانت األ  
 حنن الذين ابيعوا حممدا * على اجلهاد ما حيينا أبدا

 فأجاهبم: )اللهم ال عيش إال عيش اآلخره. فأكرم األنصار واملهاجره(.
 [2679] 

 حدثين حممد بن عبيد هللا: حدثنا ابن أيب حازم، عن أبيه، عن سهل قال: - 3586
ن حنفر اخلندق، وننقل الرتاب على أكتادان، فقال جاءان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحن 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )اللهم ال عيش إال عيش اآلخره. فاغفر للمهاجرين 
 واألنصار(.

[3872 ،6051] 



ابب: قول هللا: }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة{.  - 40 
 ./9احلشر: /

داود، عن فضيل بن غزوان، عن أيب حازم، عن  حدثنا مسدد: حدثنا عبد هللا بن - 3587
 أيب هريرة رضي هللا عنه:

أن رجال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم، فبعث إىل نسائه فقلن: ما معنا إال املاء، فقال  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من يضم أو يضيف هذا(. فقال رجل من األنصار: أان، 

كرمي ضيف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت: ما عندان فانطلق به إىل امرأته، فقال: أ
إال قوت صبياين، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا 
عشاء. فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبياهنا، مث قامت كأهنا تصلح سراجها 

ا أصبح غدا إىل رسول هللا صلى هللا فأطفأته، فجعال يراينه أهنما أيكالن، فباات طاويني، فلم
عليه وسلم فقال: )ضحك هللا الليلة، أو عجب، من فعالكما(. فأنزل هللا: }ويؤثرون على 

 أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يرق شح نفسه فأولئك هم املفلحون{.
[4607] 

ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا  - 41 
 يئهم(.عن مس
حدثين حممد بن حيىي أبو علي: حدثنا شاذان، أخو عبدان: حدثنا أيب: أخربان  - 3588

 شعبة بن احلجاج، عن هشام بن زيد قال: مسعت أنس ابن مالك يقول:
مر أبو بكر والعباس رضي هللا عنهما مبجلس من جمالس األنصار وهم يبكون، فقال: ما  

ى هللا عليه وسلم منا، فدخل على النيب صلى هللا عليه يبكيكم؟ قالوا: ذكران جملس النيب صل
وسلم فأخربه بذلك، قال: فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية 
برد، قال: فصعد املنرب، ومل يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: )أوصيكم 

عليهم وبقي الذي هلم، فاقبلوا من حمسنهم ابألنصار، فإهنم كرشي وعيبيت، وقد قضوا الذي 
 وجتاوزوا عن مسيئهم(.

[3590] 



حدثنا أمحد بن يعقوب: حدثنا ابن الغسيل: مسعت عكرمة يقول: مسعت ابن  - 3589
 عباس رضي هللا عنهما يقول:

خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا هبا على منكبيه، وعليه عصابة  
جلس على املنرب، فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: )أما بعد أيها الناس، فإن  دمساء، حىت

الناس يكثرون، وتقل األنصار حىت يكونوا كامللح يف الطعام، فمن ويل منكم أمرا يضر فيه 
 أحدا أو ينفعه، فليقبل من حمسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم(.

 [885] 
نا شعبة قال: مسعت قتادة، عن أنس حدثنا حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدث - 3590

 بن مالك رضي هللا عنه،
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )األنصار كرشي وعيبيت، والناس سيكثرون ويقلون،  

 فاقبلوا من حمسنهم، وجتاوزوا عن مسيئهم(.
 [3588] 

 ابب: مناقب سعد بن معاذ رضي هللا عنه. - 42 
غندر: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق قال: مسعت  حدثين حممد بن بشار: حدثنا - 3591

 الرباء رضي هللا عنه يقول:
أهديت للنيب صلى هللا عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه ميسوهنا ويعجبون من لينها،  

 فقال: )أتعجبون من لني هذه؟ ملناديل سعد بن معاذ خري منها وألني(.
 هللا عليه وسلم.رواه قتادة والزهري: مسعا أنسا، عن النيب صلى 

 [3077] 
حدثين حممد بن املثىن: حدثنا فضل بن مساور، خنت أيب عوانة: حدثنا أبو عوانة،  - 3592

 عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر رضي هللا عنه:
 مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ(. 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثله. فقال رجل  وعن األعمش: حدثنا أبو صاحل، عن جابر،
جلابر: فإن الرباء يقول: )اهتز السرير(. فقال: إنه كان بني هذين احليني ضغائن، مسعت النيب 

 صلى هللا عليه وسلم يقول: )اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ(.



 أمامة بن حدثنا حممد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أيب - 3593
 سهل بن حنيف، عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه:

أن أانسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فجاء على محار، فلما بلغ قريبا من  
املسجد، قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )قوموا إىل خريكم، أو سيدكم(. فقال: )اي سعد إن 

حكم فيهم أن تقاتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم، قال: هؤالء نزلوا على حكمك(. قال: فإين أ
 )حكمت حبكم هللا، أو: حبكم امللك(.

 [2878] 

 ابب: منقبة أسيد بن حضري، وعباد بن بشر رضي هللا عنهما. - 43 
حدثنا علي بن مسلم: حدثنا حبان بن هالل: حدثنا مهام: أخربان قتادة، عن  - 3594

 أنس رضي هللا عنه:
من عند النيب صلى هللا عليه وسلم يف ليلة مظلمة، وإذا نور بني أيديهما  أن رجلني خرجا 

 حىت تفرقا، فتفرق النور معهما.
وقال معمر، عن اثبت، عن أنس: إن أسيد بن خضري، ورجال من األنصار. وقال محاد: 
 أخربان اثبت، عن أنس: كان أسيد بن حضري وعباد ابن بشر عند النيب صلى هللا عليه وسلم.

[ 453] 

 ابب: مناقب معاذ بن جبل رضي هللا عنه. - 44 
حدثين حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن إبراهيم، عن  - 3595

 مسروق، عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما:
مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وسامل  

 أيب حذيفة، وأيب، ومعاذ بن جبل(.موىل 

 ابب: منقبة سعد بن عبادة رضي هللا عنه. - 45 
 وقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجال صاحلا.

 [4473] 
حدثنا إسحاق: حدثنا عبد الصمد: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة قال: مسعت أنس  - 3596



 بن مالك رضي هللا عنه: قال أبو أسيد:
ر األنصار بنو النجار، مث بنو عبد األشهل، مث بنو احلارث بن قال رسول هللا: )خري دو  

اخلزرج، مث بنو ساعدة، ويف كل دور األنصار خري(. فقال سعد بن عبادة، وكان ذا قدم يف 
اإلسالم: أرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له: قد فضلكم على انس  

 كثري.
 [3578] 

 بن كعب رضي هللا عنه.ابب: مناقب أيب  - 46 
 حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عن مسروق قال: - 3597

ذكر عبد هللا بن مسعود عند عبد هللا بن عمرو فقال: ذاك رجل ال أزال أحبه، مسعت النيب  
 -دأ به فب -صلى هللا عليه وسلم يقول: )خذوا القرآن من أربعة: من عبد هللا بن مسعود 

 وسامل موىل أيب حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأيب بن كعب(.
 [3548] 

حدثين حممد بن بشار: حدثنا غندر قال: مسعت شعبة: مسعت قتادة، عن أنس  - 3598
 بن مالك رضي هللا عنه:

قال النيب صلى هللا عليه وسلم أليب: )إن هللا أيمرين أن أقرأ عليك: }مل يكن الذين كفروا من  
 كتاب{(. قال: ومساين؟ قال: )نعم(. فبكى.أهل ال

[4676 ،4677] 

 ابب: مناقب زيد بن اثبت رضي هللا عنه. - 47 
حدثين حممد بن بشار: حدثنا حيىي: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي هللا  - 3599

 عنه:
بن  مجع القرآن على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم أربعة، كلهم من األنصار: أيب، ومعاذ 

 جبل، وأبو زيد، وزيد بن اثبت. قلت ألنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عموميت.
[4717 ،4718] 



 ابب: مناقب أيب طلحة رضي هللا عنه. - 48
حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي هللا عنه  - 3600

 قال:
ليه وسلم، وأبو طلحة بني يدي النيب صلى ملا كان يوم أحد اهنزم الناس عن النيب صلى هللا ع 

هللا عليه وسلم جموب به عليه حبجفة له، وكان أبو طلحة رجال راميا شديد القد، يكسر 
فيقول: )انثرها أليب طلحة(. يؤمئذ قوسني أو ثالاث، وكان الرجل مير معه اجلعبة من النبل، 

فأشرف النيب صلى هللا عليه وسلم ينظر إىل القوم، فيقول أبو طلحة: اي نيب هللا، أبيب أنت 
وأمي، ال تشرف يصبك سهم من سهام القوم، حنري دون حنرك. ولقد رأيت عائشة بنت أيب 

هنما، تفرغانه يف بكر وأم سليم، وإهنما ملشمراتن، أرى خدم سوقهما، تنقزان القرب على متو 
أفواه القوم، مث ترجعان فتمآلهنا، مث جتيآن فتفرغانه يف أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يدي 

 أيب طلحة، إما مرتني وإما ثالاث.
[2724] 
 

 ابب: مناقب عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه. - 49 
ضر، موىل عمر حدثنا عبد هللا بن يوسف قال: مسعت مالكا حيدث، عن أيب الن - 3601

 بن عبيد هللا، عن عامر بن سعد بن وقاص، عن أبيه قال:
ما مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ألحد ميشي على األرض: إنه من أهل اجلنة، إال  

لعبد هللا بن سالم. قال: وفيه نزلت هذه اآلية: }وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله{. 
 ك اآلية، أو يف احلديث.اآلية، قال: ال أدري، قال مال

 
حدثين عبد هللا بن حممد: حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن حممد، عن  - 3602

 قيس بن عباد قال:
كنت جالسا يف مسجد املدينة، فدخل رجل على وجهه أثر اخلشوع، فقالوا: هذا رجل من   

دخلت املسجد أهل اجلنة، فصلى ركعتني جتوز فيهما، مث خرج، وتبعته فقلت: إنك حني 
قالوا: هذا رجل من أهل اجلنة، قال: وهللا ال ينبغي ألحد أن يقول ما ال يعلم، وسأحدثك مل 



ذاك: رأيت رؤاي على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأين يف روضة 
وسطها عمود من حديد، أسفله يف األرض وأعاله يف  -ذكر من سعتها وخضرهتا  -

يف اعاله عروة، فقيل يل: ارقه، قلت: ال أستطيع، فأاتين منصف، فرفع ثيايب من السماء، 
خلفي، فرقيت حىت كنت يف أعالها، فأخذت ابلعروة، فقيل يل: استمسك. فاستيقظت 
وإهنا لفي يدي، فقصصتها على النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: )تلك الروضة اإلسالم، 

لعروة عروة الوثقى، فأنت على اإلسالم حىت متوت(. وذلك العمود عمود اإلسالم، وتلك ا
 وذلك الرجل عبد هللا بن سالم.

وقال يل خليفة: حدثنا معاذ: حدثنا ابن عون، عن حممد: حدثنا قيس بن عباد، عن ابن 
 سالم قال: وصيف مكان منصف.

[6608 ،6612] 
 

 أبيه: حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن سعيد بن أيب بردة، عن - 3603
أتيت املدينة، فلقيت عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه، فقال: أال جتيء فأطعمك سويقا ومترا  

وتدخل يف بيت، مث قال: إنك أبرض الراب هبا فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى 
 إليك محل تنب، أو محل شعري، أو محل قت، فال أتخذه فإنه راب.

 عن شعبة: البيت. ومل يذكر النضر وأبو داود ووهب،
[6910] 

ابب: تزويج النيب صلى هللا عليه وسلم خدجية، وفضلها رضي هللا  - 50
 عنها.

حدثنا حممد: أخربان عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: مسعت عبد هللا بن  - 3604
 جعفر قال: مسعت عليا رضي هللا عنه يقول: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول.

 صدقة: أخربان عبدة، عن هشام، عن أبيه قال: مسعت عبد هللا بن جعفر، عن علي حدثين
 بن أيب طالب رضي هللا عنهم،

 عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )خري نسائها مرمي، وخري نسائها خدجية(. 
[3249] 



حدثنا سعيد بن عفري: حدثنا الليث قال: كتب إيل هشام، عن أبيه، عن  - 3605/3607
 ئشة رضي هللا عنها قالت:عا
ما غرت على امرأة للنيب صلى هللا عليه وسلم ما غرت على خدجية، هلكت قبل أن  

يتزوجين، ملا كنت أمسعه يذكرها، وأمره هللا أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة 
 فيهدي يف خالئلها منها ما يسعهن.

 بن عبد الرمحن، عن هشامحدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محيد  -( 3606) 
ما غرت على امرأة ما غرت على  ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي هللا عنها قالت:

خدجية، من كثرة ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إايها، قالت: وتزوجين بعدها بثالث 
 .سنني، وأمره ربه عز وجل، أو جربيل عليه السالم، أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب

حدثين عمر بن حممد بن حسن: حدثين أيب: حدثنا حفص، عن هشام، عن  -( 3607)
ما غرت على أحد من نساء النيب صلى هللا عليه   أبيه، عن عائشة رضي هللا عنها قالت:

وسلم ما غرت على خدجية، وما رأيتها، ولكن كان النيب صلى هللا عليه وسلم يكثر ذكرها، 
ا أعضاء، مث يبعثها يف صدائق خدجية، فرمبا قلت له: كأنه مل يكن ورمبا ذبح الشاة، مث يقطعه

 يف الدنيا امرأة إال خدجية، فيقول: )إهنا كانت، وكانت، وكان يل منها ولد(.
[4931 ،5658 ،7046] 

حدثنا مسدد: حدثنا حيىي، عن إمساعيل، قال: قلت لعبد هللا بن أيب أوىف رضي  - 3608
هللا عليه وسلم خدجية؟ قال: نعم، ببيت من قصب ال صخب بشر النيب صلى  هللا عنهما:

 فيه وال نصب.
[1523] 

حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حممد بن فضيل، عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب  - 3609
أتى جربيل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا، هذه  هريرة رضي هللا عنه قال:

فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من خدجية قد أتت، معها إانء 
 رهبا ومين، وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب.

[7058] 
وقال إمساعيل بن خليل: أخربان علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة  - 3610



، على رسول هللا صلى هللا استأذنت هالة بنت خويلد، أخت خدجية رضي هللا عنها قالت:
عليه وسلم، فعرف استئذان خدجية فاراتع لذلك، فقال: )اللهم هالة(. قالت: فغرت، 
فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش، محراء الشدقني، هلكت يف الدهر، قد أبدلك 

 هللا خريا منها.
 

 ابب: ذكر جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه. - 51 
نا إسحاق الواسطي: حدثنا خالد، عن بيان، عن قيس قال: مسعته يقول: حدث - 3611

ما حجبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت،  قال جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه:
 وال رآين إال ضحك.

وعن قيس، عن جرير بن عبد هللا قال: كان يف اجلاهلية بيت يقال له ذو اخللصة، وكان يقال 
ة اليمانية، أو: الكعبة الشأمية، فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )هل أنت له الكعب

مرحيي من ذي اخللصة(. قال: فنفرت إليه يف مخسني ومائة فارس من أمحس، قال: فكسران، 
 وقتلنا من وجدان عنده، فأتيناه فأخربانه، فدعا لنا وألمحس.

[2857] 

 سي رضي هللا عنه.ابب: ذكر حذيفة بن اليمان العب - 52 
حدثين إمساعيل بن خليل: أخربان سلمة بن رجاء، عن هشام بن عروة، عن أبيه،  - 3612

ملا كان يوم أحد هزم املشركون هزمية بينة، فصاح إبليس:  عن عائشة رضي هللا عنها قالت:
أي عباد هللا أخراكم، فرجعت أوالهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو 
أببيه، فنادى: أي عباد هللا أيب أيب، فقالت: فوهللا ما احتجزوا حىت قتلوه، فقال حذيفة: غفر 

 هللا لكم. قال أيب: فوهللا ما زالت يف حذيفة منها بقية خري حىت لقي هللا عز وجل.
[3116] 

 ابب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي هللا عنها. - 53 
: أخربان يونس، عن الزهري: حدثين عروة: أن عائشة وقال عبدان أخربان عبد هللا - 3613

جاءت هند بنت عتبة، قالت: اي رسول هللا، ما كان على ظهر األرض  رضي هللا عنها قالت:



من أهل خباء أحب إيل أن يذلوا من أهل خبائك، مث أصبح اليوم على ظهر األرض أهل 
لذي نفسي بيده(. قالت: اي خباء أحب إيل أن يعزوا من أهل خبائك، وقال: )وأيضا، وا

رسول هللا، إن أاب سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: 
 )ال أراه إال ابملعروف(.

[2097] 

 ابب: حديث زيد بن عمرو بن نفيل. - 54
حدثين حممد بن أيب بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن  - 3614/3615

  بن عبد هللا، عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما:عقبة: حدثنا سامل
أن النيب صلى هللا عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل أبسفل بلدح، قبل أن ينزل على  

النيب صلى هللا عليه وسلم الوحي، فقدمت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم سفرة، فأىب أن 
ن على أنصابكم، والآكل إال ما ذكر اسم أيكل منها، مث قال زيد: إين لست آكل مما تذحبو 

هللا عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذابئحهم، ويقول: الشاة خلقها هللا، وأنزل 
هلا من السماء املاء، وأنبت هلا من األرض، مث تذحبوهنا على غري اسم هللا. إنكارا لذلك 

 وإعظاما له.
 ، وال أعلمه إال حتدث به عن ابن عمر:قال موسى: حدثين سامل بن عبد هللا -( 3615) 
أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إىل الشأم، يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عاملا من اليهود  

فسأله عن دينهم، فقال: إين لعلي أن أدين دينكم فأخربين، فقال: ال تكون على ديننا، حىت 
هللا، وال أمحل من غضب هللا أتخذ بنصيبك من غضب هللا، قال زيد: ما أفر إال من غضب 

شيئا أبدا، وأىن أستطيعه؟ فهل تدلين على غريه؟ قال: ما أعلمه إال أن يكون حنيفا، قال 
زيد: وما احلنيف؟ قال: دين إبراهيم، مل يكن يهوداي وال نصرانيا وال يعبد إال هللا. فخرج زيد 

ىت أتخذ بنصيبك من لعنة فلقي عاملا من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا ح
هللا، قال: ما أفر إال من لعنة هللا، وال أمحل من لعنة هللا، وال من غضبه شيئا أبدا، وأىن 
أستطيع؟ فهل تدلين على غريه؟ قال: ما أعلمه إال أن يكون حنيفا، قال: وما احلنيف؟ قال: 

رأى زيد قوهلم يف إبراهيم عليه إبراهيم مل يكن يهوداي وال نصرانيا، وال يعبد إال هللا. فلما  دين
 السالم خرج، فلما برز رفع يديه، فقال: اللهم إين أشهد أين على دين إبراهيم.



[5180] 
وقال الليث: كتب إيل هشام، عن أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما  - 3616
 معاشر قريش، رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما، مسندا ظهره إىل الكعبة، يقول: اي قالت:

وهللا ما منكم على دين إبراهيم غريي. وكان حييي املوءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل 
ابنته: ال تقتلها، أان أكفيكها مؤونتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت، قال ألبيها: إن شئت دفعتها 

 إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها.

 ابب: بنيان الكعبة. - 55
: حدثنا عبد الرزاق قال: أخربين ابن جريح قال: أخربين عمرو بن حدثين حممود - 3617

ملا بنيت الكعبة، ذهب النيب صلى هللا  دينار: مسع جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:
عليه وسلم وعباس ينقالن احلجارة، فقال عباس للنيب صلى هللا عليه وسلم: )اجعل إزارك 

ىل األرض، وطمحت عيناه إىل السماء، مث أفاق على رقبتك يقيك من احلجارة، فخر إ
 فقال: )إزاري إزاري(. فشد عليه إزاره.

[357] 
حدثنا أبو النعمان: حدثنا محاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، وعبيد هللا بن أيب  - 3618

مل يكن على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون  يزيد قاال:
 حىت كان عمر، فبىن حوله حائطا. قال عبيد هللا: جدره قصري، فبناه ابن الزبري.حول البيت، 

 ابب: أايم اجلاهلية. - 56
حدثنا مسدد: حدثنا حيىي: قال هشام: حدثين أ يب، عن عائشة رضي هللا عنها  - 3619
ه، كان عاشوراء يوما تصومه قريش يف اجلاهلية، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يصوم  قالت:

فلما قدم املدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه، ومن شاء ال 
 يصومه.

[1515] 
حدثنا مسلم: حدثنا وهيب:حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي هللا  - 3620

 عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة يف أشهر احلج من الفجور يف األرض، وكانوا



صفرا، ويقولون: إذا برا الدبر، وعفا األثر، حلت العمرة ملن اعتمر. قال: فقدم يسمون احملرم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلني ابحلج، وأمرهم النيب صلى هللا عليه 

 وسلم أن جيعلوها عمرة، قالوا: اي رسول هللا، أي احلل؟ قال: )احلل كله(.
[1489] 

هللا: حدثنا سفيان قال: كان عمرو يقول: حدثنا سعيد بن  حدثنا علي بن عبد - 3621
املسيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء سيل يف اجلاهلية، فكسا ما بني اجلبلني. قال سفيان: 

 ويقول: إن هذا احلديث له شأن.
حدثنا أبو النعمام: حدثنا أبو عوانة، عن بيان أيب بشر، عن قيس ابن أيب حازم  - 3622

بكر على امرأة من أمحس يقال هلا زينب، فرآها ال تكلم، فقال: ما هلا ال  دخل أبو قال:
تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، قال هلا: تكلمي، فإن هذا ال حيل، هذا من عمل اجلاهلية، 
فتكلمت، فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من املهاجرين، قالت: أي املهاجرين؟ قال: من 

ك لسؤول، أان أبو بكر، قالت: ما بقاؤان على قريش، قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إن
هذا األمر الصاحل الذي جاء هللا به بعد اجلاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم 
أئمتكم، قالت: وما األئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف، أيمروهنم فيطيعوهنم؟ 

 قالت: بلى، قال: فهم أولئك على الناس.
ن أيب املغراء: أخربان علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن حدثين فروة ب - 3623

عائشة رضي هللا عنها قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب، وكان هلا حفش يف 
 املسجد، قالت: فكانت أتتينا فتحدث عندان، فإذا فرغت من حديثها قالت:

 ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا *** أال إنه من بلدة الكفر أجناين.
لما أكثرت، قالت هلا عائشة: وما يوم الوشاح؟ قالت: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها ف

وشاح من أدم، فسقط منها، فاحنطت عليه احلداي وهي حتسبه حلما، فأخذته، فاهتموين به 
فعذبوين، حىت بلغ من أمري أهنم طلبوا يف قبلي، فبينا هم حويل وأان يف كريب، إذ أقبلت 

رؤوسنا، مث ألقته، فأخذوه، فقلت هلم: هذا الذي اهتمتموين به وأان منه احلداي حىت وازت ب
 برئية.

[428] 



حدثنا قتيبة: حدثنا إمساعيل بن جعفر، عن عبد هللا بن دينار، عن ابن عمر  - 3624
رضي هللا عنهما، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )أال من كان حالفا فال حيلف إال 

 لف آبابئها، فقال: )ال حتلفوا آبابئكم(.ابهلل(. فكانت قريش حت
[2533] 

حدثنا حيىي بن سليمان قال: حدثين ابن وهب قال: أخربين عمرو: أن عبد  - 3625
الرمحن بن القاسم حدثه: أن القاسم كان ميشي بني يدي اجلنازة وال يقوم هلا، وخيرب عن 

ها: كنت يف أهلك ما أنت. عائشة قالت: كان أهل اجلاهلية يقومون هلا، ويقولون إذا رأو 
 مرتني.

حدثين عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرمحن: حدثنا سفيان، عن أيب إسحاق، عن  - 3626
عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي هللا عنه: إن املشركني كانوا ال يفيضون من مجع حىت 

 ع الشمس.تشرق الشمس على ثبري، فخالفهم النيب صلى هللا عليه وسلم فأفاض قبل أن تطل
[1600] 

حدثين إسحاق بن إبراهيم قال: قلت أليب أسامة: حدثكم حيىي بن املهلب:  - 3627
حدثنا حصني، عن عكرمة: }وكأسا دهاقا{. قال: مألى متتابعة. قال: وقال ابن عباس: 

 مسعت أيب يقول يف اجلاهلية: اسقنا كأسا دهاقا.
لك، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد امل - 3628

رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أصدق كلمة قاهلا الشاعر، كلمة لبيد: 
 أال كل شيء ما خال هللا ابطل، وكاد أمية بن أيب الصلت أن يسلم(.

[5795 ،6124] 
د، عن حدثنا إمساعيل: حدثين أخي، عن سليمان بن بالل، عن حيىي ابن سعي - 3629

 عبد الرمحن بن القاسم، عن القاسم بن حممد عن عائشة رضي هللا عنها قالت:
كان أليب بكر غالم خيرج له اخلراج، وكان أبو بكر أيكل من خراجه، فجاء يوما بشيء   

فأكل منه أبو بكر، فقال له الغالم: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت 
وما أحسن الكهانة، إال أين خدعته، فلقيين فأعطاين بذلك،  تكهنت إلنسان يف اجلاهلية،

 فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده، فقاء كل شيء يف بطنه.



حدثنا مسدد: حدثنا حيىي، عن عبيد هللا: أخربين انفع، عن ابن عمر رضي هللا  - 3630
. قال: وحبل احلبلة أن عنهما قال: كان أهل اجلاهلية يتبايعون حلوم اجلزور إىل حبل احلبلة

 تنتج الناقة ما يف بطنها، مث حتمل اليت نتجت، فنهاهم النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك.
[2036] 

 حدثنا أبو النعمان: حدثنا مهدي: قال غيالن بن جرير: - 3631
كنا أنيت أنس بن مالك، فيحدثنا عن األنصار، وكان يقول يل: فعل قومك كذا وكذا يوم    

 ا، وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا.كذا وكذ
[3565] 
 )القسامة يف اجلاهلية(. 

حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا قطن أبو اهليثم: حدثنا أبو يزيد  - 3632
 املدين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:

هاشم، استأجره رجل  إن أول قسامة كانت يف اجلاهلية لفينا بين هاشم، كان رجل من بين 
من قريش من فخذ أخرى، فانطلق معه يف إبله، فمر رجل به من بين هاشم، قد انقطعت 
عروة جوالقه، فقال: أغثين بعقال أشد به عروة جوالقي، ال تنقر اإلبل، فأعطاه عقاال فشد 

ن هذا به عروة جوالقه، فلما نزلوا عقلت اإلبل إال بعريا واحدا، فقال الذي استأجره: ما شأ
 البعري

مل يعقل من بني اإلبل؟ قال: ليس له عقال، قال: فأين عقاله؟ قال: فحذفه بعصا كان فيها 
أجله، فمر به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد املوسم؟ قال: ما أشهد، ورمبا شهدته، 
قال: هل أنت مبلغ عين رسالة مرة من الدهر؟ قال: نعم، قال: فكنت إذا أنت شهدت 

اد: اي آل قريش، فإذا أجابوك فناد: اي آل بين هاشم، فإن أجابوك، فسل عن أيب املوسم فن
طالب فأخربه: أن فالان قتلين يف عقال، ومات املستأجر، فلما قدم الذي استأجره، أاته أبو 
طالب، فقال: ما فعل صاحبنا؟ قال: مرض، فأحسنت القيام عليه، فوليت دفنه، قال: قد  

حينا، مث إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه واىف املوسم، كان أهل ذاك منك، فمكث 
فقال: اي آل قريش، قالوا: هذه قريش، قال: اي آل بين هاشم؟ قالوا: هذه بنو هاشم، قال: 
أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب، قال: أمرين فالن أن أبلغك رسالة، أن فالان قتله يف 



رت منا إحدى ثالث: إن شئت أن تؤدي مائة من اإلبل عقال. فأاته أبو طالب فقال له: اخ
فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف مخسون من قومك أنك مل تقتله، فإن أبيت قتلناك 
به، فأتى قومه فقالوا: حنلف، فأتته امرأة من بين هاشم، كانت حتت رجل منهم، قد ولدت 

مسني، وال تصرب ميينه حيث له، فقالت: اي أاب طالب، أحب أن جتيز ابين هذا برجل من اخل
تصرب األميان، ففعل، فأاته رجل منهم فقال: اي أاب طالب أردت مخسني رجال أن حيلفوا 
مكان مائة من اإلبل، يصيب كل رجل بعريان، هذان بعريان، فاقبلهما عين وال تصرب مييين 

والذي نفسي حيث تصرب األميان، فقبلهما، وجاء مثانية وأربعون فحلفوا، قال ابن عباس: ف
 بيده، ما حال احلول، ومن الثمانية واألربعني عني تطرف.

 
حدثين عبيد بن إمساعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة  - 3633

رضي هللا عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه هللا لرسوله صلى هللا عليه وسلم، فقدم رسول 
ق ملؤهم، وقتلت سرواهتم وجرحوا، قدمه هللا لرسوله صلى هللا صلى هللا عليه وسلم وقد افرت 

 هللا عليه وسلم يف دخوهلم يف اإلسالم.
[3566] 

وقال ابن وهب: أخربان عمرو، عن بكري بن األشج: أن كريبا موىل ابن عباس  - 3634
حدثه: أن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: ليس السعي ببطن الوادي بني الصفا واملروة سنة، 

 ا كان أهل اجلاهلية يسعوهنا، ويقولون: ال جنيز البطحاء إال شدا.إمن
حدثنا عبد هللا بن حممد اجلعفي: حدثنا سفيان: أخربان مطرف: مسعت أاب السفر  - 3635

يقول: مسعت ابن عباس رضي هللا عنهما يقول: اي أيها الناس، امسعوا مين ما أقول لكم، 
ولوا: قال ابن عباس، قال ابن عباس، من طاف ابلبيت، وأمسعوين ما تقولون، وال تذهبوا فتق

فليطف من وراء احلجر، وال تقولوا احلطيم، فإن الرجل يف اجلاهلية كان حيلف، فيلقي سوطه 
 أو نعله أو قوسه.

 حدثنا نعيم بن محاد: حدثنا هشيم، عن حصني، عن عمرو بن ميمون قال: - 3636
 زنت، فرمجوها، فرمجتها معهم. رأيت يف اجلاهلية قردة اجتمع قردة، قد 

حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا سفيان، عن عبيد هللا: أنه مسع ابن عباس رضي  - 3637



هللا عنهما قال: خالل من خالل اجلاهلية: الطعن يف األنساب، والنياحة، ونسي الثالثة، قال 
 سفيان: ويقولون: إهنا االستسقاء ابألنواء.

 ى هللا عليه وسلم.ابب: مبعث النيب صل - 57
حممد، بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن  
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس 

 بن مضر بن نزار بن معد بن عدانن.
م، عن عكرمة، عن ابن عباس حدثنا أمحد بن أيب رجاء: حدثنا النضر، عن هشا - 3638

رضي هللا عنهما قال: أنزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ابن أربعني، فمكث 
مبكة ثالث عشرة سنة، مث أمر ابهلجرة، فهاجر إىل املدينة، فمكث هبا عشر سنني، مث تويف 

 صلى هللا عليه وسلم.
[3689 ،3690] 

وسلم وأصحابه من املشركني  ابب: ما لقي النيب صلى هللا عليه - 58 
 مبكة.

حدثنا احلميدي: حدثنا سفيان: حدثنا بيان وإمساعيل قاال: مسعنا قيسا يقول:  - 3639
مسعت خبااب يقول: أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو يف ظل الكعبة، 

وهو حممر وجهه،  وقد لقينا من املشركني شدة، فقلت: اي رسول هللا، أال تدعو هللا، فقعد
فقال: )لقد كان من قبلكم ليمشط مبشاط احلديد، ما دون عظامه من حلم أو عصب، ما 
يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع املنشار على مفرق رأسه، فيشق ابثنني ما يصرفه ذلك عن 
دينه، وليتمن هللا هذا األمر حىت يسري الركاب من صنعاء إىل حضرموت ما خياف إال 

 ن: )والذئب على غنمه(.هللا(.زاد بيا
[3416] 

حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن األسود، عن عبد  - 3640
هللا رضي هللا عنه قال: قرأ النيب صلى هللا عليه وسلم النجم فسجد، فما بقي أحد إال سجد، 

أيته بعد قتل  إال رجل رأيته أخذ كفا من حصا فرفعه فسجد عليه، وقال: هذا يكفيين، فلقد ر 



 كافرا ابهلل.
[1017] 

حدثنا حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق، عن عمرو  - 3641
بن ميمون، عن عبد هللا رضي هللا عنه قال: بينا النيب صلى هللا عليه وسلم ساجد، وحوله 

ى هللا عليه انس من قريش، جاء عقبة ابن أيب معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر النيب صل
وسلم، فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السالم فأخذته من ظهره ودعت على من 
صنع، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )اللهم عليك املأل من قريش، أاب جهل بن هشام، 

 -شعبة الشاك  -وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، أو أيب بن خلف(. 
 يوم بدر، فألقوا يف بئر غري أمية أو أيب، تقطعت أوصاله، فلم يلق يف البئر.فرأيتهم قتلوا 

[237] 
حدثنا عثمان بن أيب شيبة: حدثنا جرير، عن منصور: حدثين سعيد بن جبري، أو  - 3642

 قال: حدثين احلكم، عن سعيد بن جبري قال:
أمرمها: }وال تقتلوا  أمرين عبد الرمحن بن أبزى قال: سل ابن عباس عن هاتني اآليتني ما 

النفس اليت حرم هللا إال ابحلق{. }ومن يقتل مؤمنا متعمدا{. فسألت ابن عباس فقال: ملا 
أنزلت اليت يف الفرقان، قال مشركوا أهل مكة: فقد قتلنا النفس اليت حرم هللا، ودعوان مع هللا 

ألولئك، وأما اليت يف  إهلا آخر، وقد أتينا الفواحش، فأنزل هللا: }إال من اتب وآمن{. فهذه
النساء: الرجل إذا عرف اإلسالم وشرائعه، مث قتل فجزاؤه جهنم. فذكرته جملاهد فقال: إال من 

 ندم.
[4314 ،4484 - 4488] 

حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثين األوزاعي: حدثين حيىي بن  - 3643
 دثين عروة ابن الزبري قال:أيب كثري، عن حممد بن إبراهيم التيمي قال: ح

سألت ابن عمرو بن العاص: أخربين أبشد شيء صنعه املشركون ابلنيب صلى هللا عليه  
وسلم، قال: بينا النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي يف حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن ايب 

ودفعه معيط، فوضع ثوبه يف عنقه، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حىت أخذ مبنكبه، 
 عن النيب صلى هللا عليه



 وسلم قال: }أتقتلون رجال يقول ريب هللا{. اآلية.
اتبعه ابن إسحاق: حدثين حيىي بن عروة، عن عروة: قلت لعبد هللا بن عمرو. وقال عبدة، 
عن هشام، عن أبيه: قيل لعمرو بن العاص. وقال حممد ابن عمرو، عن أيب سلمة: حدثين 

 عمرو بن العاص.
[3475] 

 ابب: إسالم أيب بكر الصديق رضي هللا عنه. - 59
حدثين عبد هللا بن محاد اآلملي قال: حدثين حيىي بن معني: حدثنا إمساعيل بن  - 3644

 جمالد، عن بيان، عن وبرة، عن مهام بن احلارث قال: قال عمار بن ايسر:
 أبو بكر.رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما معه إال مخسة أعبد وامرأاتن، و 

[3460] 

 ابب: إسالم سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه. - 60 
حدثين إسحاق: أخربان أبو أسامة: حدثنا هاشم قال: مسعت سعيد ابن املسيب  - 3645

قال: مسعت أاب إسحاق سعد بن أيب وقاص يقول: ما أسلم أحد إال يف اليوم الذي أسلمت 
 الم.فيه، ولقد مكثت سبعة أايم، وإين لثلث اإلس

[3520.] 

 ابب: ذكر اجلن. - 61 
 ./1وقول هللا تعاىل: }قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن{ /اجلن: 

حدثين عبيد بن سعيد: حدثنا أبو أسامة: حدثنا مسعر، عن معن ابن عبد الرمحن  - 3646
وا قال: مسعت أيب قال: سألت مسروقا: من آذن النيب صلى هللا عليه وسلم ابجلن ليلة استمع

 القرآن؟ فقال: حدثين أبوك، يعين عبد هللا: أنه آذنت هبم شجرة.
حدثنا موسى بن إمساعيل: حدثنا عمرو بن حيىي بن سعيد قال: أخربين جدي،  - 3647

عن أيب هريرة رضي هللا عنه: أنه كان حيمل مع النيب صلى هللا عليه وسلم إداوة لوضوئه 
هذا(. فقال: أان أبو هريرة، فقال: )ابغين أحجارا  وحاجته، فبينما هو يتبعه هبا، فقال: )من

أستنفض هبا، وال أتتيين بعظم وال بروثة(. فأتيته أبحجار أمحلها يف طرف ثويب، حىت وضعت 



إىل جنبه، مث انصرفت، حىت إذا فرغ مشيت، فقلت: ما ابل العظم والروثة؟ قال: )مها من 
ن، فسألوين الزاد، فدعوت هللا هلم أن ال طعام اجلن، وإنه أاتين وفد جن نصيبني، ونعم اجل

 ميروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعاما(.
[154] 

 ابب: إسالم أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه. - 62 
حدثين عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي: حدثنا املثىن، عن أيب  - 3648

أاب ذر مبعث النيب صلى هللا عليه وسلم مجرة، عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: ملا بلغ 
قال ألخيه: اركب إىل هذا الوداي فاعلم يل علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نيب، أيتيه اخلرب 
من السماء، وامسع من قوله مث ائتين، فانطلق األخ حىت قدمه، ومسع من قوله، مث رجع إىل أيب 

هو ابلشعر، فقال: ما شفيتين مما أردت،  ذر فقال له: رأيته أيمر مبكارم األخالق، وكالما ما
فتزود ومحل شنة له فيها ماء حىت قدم مكة، فأتى املسجد فالتمس النيب صلى هللا عليه وسلم 
وال يعرفه، وكره أن يسأل عنه حىت أدركه بعض الليل، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه 

حتمل قربته وزاده إىل تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حىت أصبح، مث ا
املسجد، وظل ذلك اليوم وال يراه النيب صلى هللا عليه وسلم حىت أمسى، فعاد إىل مضجعه 
فمر به علي فقال: أما انل للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، ال يسأل واحد 

 قال: منهما صاحبه عن شيء، حىت إذا كان اليوم الثالث، فعاد علي مثل ذلك، فأقام معه مث
أال حتدثين ما الذي أقدمك، قال: إن أعطيتين عهدا وميثاقا لرتشدين فعلت، ففعل فأخربه، 
قال: فإنه حق، وهو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعين، فإين رأيت شيئا 
أخاف عليك قمت كأين أريق املاء، فإن مضيت فاتبعين حىت تدخل مدخلي ففعل، فانطلق 

 دخل على النيب صلى هللا عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه، يقفوه حىت
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: )ارجع إىل قومك فأخربهم حىت أيتيك أمري(. قال: 
والذي نفسي بيده، ألصرخن هبا بني ظهرانيهم، فخرج حىت أتى املسجد، فنادى أبعلى 

وأن حممدا رسول هللا، مث قام القوم فضربوه حىت أضجعوه، صوته: أشهد أن ال إله إال هللا، 
وأتى العباس فأكب عليه، قال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق جتاركم إىل 

 الشأم، فأنقذه منهم، مث عاد من الغد ملثلها، فضربوه واثروا إليه، فأكب العباس عليه.



[3328] 

  عنه.ابب: إسالم سعيد بن زيد رضي هللا - 63 
حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن إمساعيل، عن قيس قال: مسعت سعيد  - 3649

بن زيد بن عمرو بن نفيل يف مسجد الكوفة يقول: وهللا لقد رأيتين، وإن عمر ملوثقي على 
 اإلسالم، قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان.

[3654 ،6543] 

 سالم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.ابب: إ - 64 
حدثين حممد بن كثري: أخربان سفيان: عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن  - 3650

 أيب حازم، عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.
[3481] 

حممد قال:  حدثنا حيىي بن سليمان قال: حدثين ابن وهب قال: حدثين عمر ابن - 3651
فأخربين جدي زيد بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه قال: بينما هو يف الدار خائفا، إذ جاءه 
العاص بن وائل السهمي أبو عمرو، عليه حلة حربة وقميص مكفوف حبرير، وهو من بين 
سهم، وهم حلفاؤان يف اجلاهلية، فقال له: ما ابلك؟ قال: زعم قومك أهنم سيقتلونين إن 

ال: ال سبيل إليك، بعد أن قاهلا أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال هبم أسلمت، ق
الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن اخلطاب الذي صبأ، قال: ال سبيل إليه، 

 فكر الناس.
حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا سفيان، قال عمرو بن دينار: مسعته قال: قال  - 3652

رضي هللا عنهما: ملا أسلم عمر، اجتمع الناس عند داره، وقالوا: صبأ عمر،  عبد هللا بن عمر
وأان غالم فوق ظهر بييت، فجاء رجل عليه قباء من ديباج، فقال: قد صبأ عمر، فما ذاك؟ 

 فأان له جار، قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فلت: من هذا؟ قالوا: العاص بن وائل.
ال: حدثين ابن وهب قال: حدثين عمر: أن ساملا حدثنا حيىي بن سليمان ق - 3653

حدثه، عن عبد هللا بن عمر قال: ما مسعت عمر لشيء قط يقول: إين ألظنه كذا، إال كان  
كما يظن، بينما عمر جالس، إذ مر به رجل مجيل، فقال: لقد أخطأ ظين، أو إن هذا على 



، فقال له ذلك، فقال: ما دينه يف اجلاهلية، أو: لقد كان كاهنهم، علي الرجل، فدعي له
رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم، قال: فإين أعزم عليك إال ما أخربتين، قال: كنت  
كاهنهم يف اجلاهلية، قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، قال: بينما أان يوما يف 
السوق، جاءتين فيها الفزع، فقالت: ألن تر اجلن وإبالسها، وأيسها من بعد إنكاسها، 

حلوقها ابلقالص وأحالسها. قال عمر: صدق، بينما أان عند آهلتهم إذ جاء رجل بعجل و 
فذحبه، فصرخ به صارخ، مل أمسع صارخا قط أشد صوات منه يقول: اي جليح، أمر جنيح، رجل 
فصيح، يقول: ال إله إال أنت، فوثب القوم، قلت: ال أبرح حىت أعلم ما وراء هذا، مث اندى: 

 ح، رجل فصيح، يقول: ال إله إال هللا، فقمت، فما نشبنا أن قيل: هذا نيب.اي جليح، أمر جني
حدثين حممد بن املثىن: حدثنا حيىي: حدثنا إمساعيل: حدثنا قيس قال: مسعت  - 3654

سعيد بن زيد يقول للقوم: لو رأيتين موثقي عمر على اإلسالم، أان وأخته، وما أسلم، ولو أن 
 ، لكان حمقوقا أن ينقض.أحدا انقض ملا صنعتم بعثمان

[3649] 

 ابب: انشقاق القمر. - 65 
حدثين عبد هللا بن عبد الوهاب: حدثنا بشر بن املفضل: حدثنا سعيد بن أيب  - 3655

عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه: أن أهل مكة سألوا رسول هللا صلى هللا 
 حىت رأوا حراء بينهما.عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقني، 

[3438] 
حدثنا عبدان، عن أيب محزة، عن األعمش، عن إبراهيم، عن أيب معمر، عن عبد  - 3656

هللا رضي هللا عنه قال: انشق القمر وحنن مع النيب صلى هللا عليه وسلم مبىن، فقال: 
 )اشهدوا(. وذهبت فرقة حنو اجلبل.

نشق مبكة، واتبعه حممد بن مسلم، عن ابن وقال أبو الضحى، عن مسروق، عن عبد هللا: ا
 جنيح، عن جماهد، عن أيب معمر، عن عبد هللا.

[3437] 
حدثنا عثمان بن صاحل: حدثنا بكر بن مضر قال: حدثين جعفر ابن ربيعة، عن  - 3657

عراك بن مالك، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، عن عبد هللا بن عباس رضي 



 ن القمر انشق على زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.هللا عنهما: أ
[3439] 

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أيب: حدثنا األعمش: حدثنا إبراهيم، عن أيب  - 3658
 معمر، عن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: انشق القمر.

[3437] 

 ابب: هجرة احلبشة. - 66 
أريت دار هجرتكم، ذات خنل بني البتني(. وقالت عائشة: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: )

 فهاجر من هاجر قبل املدينة، ورجع عامة من كان هاجر أبرض احلبشة إىل املدينة.
[3692] 

 فيه، عن أيب موسى، وأمساء، عن النيب صلى هللا عليه وسلم.
[3663 ،3990] 
 

زهري: حدثنا حدثنا عبد هللا بن حممد اجلعفي: حدثنا هشام: أخربان معمر، عن ال - 3659
عروة بن الزبري: أن عبيد هللا بن عدي بن اخليار أخربه: أن املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن 
األسود بن عبد يغوث قاال له: ما مينعك أن تكلم خالك عثمان يف أخيه الوليد بن عقبة، 

، وكان أكثر الناس فيما فعل به، قال عبيد هللا: فانتصبت لعثمان حني خرج إىل الصالة
فقلت له: إن يل إليك حاجة، وهي نصيحة، فقال: أيها املرء، أعوذ ابهلل منك، فانصرفت، 
فلما قضيت الصالة جلست إىل املسور وإىل ابن عبد يغوث، فحدثتهما ابلذي قلت لعثمان 
وقال يل، فقاال: قد قضيت الذي كان عليك، فبينما أان جالس معهما، إذ جاءين رسول 

ابتالك هللا، فانطلقت حىت دخلت عليه، فقال: ما نصيحتك اليت عثمان، فقاال يل: قد 
ذكرت آنفا؟ قال: فتشهدت، مث قلت: إن هللا بعث حممدا صلى هللا عليه وسلم وأنزل عليه 
الكتاب، وكنت ممن استجاب هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم وآمنت به، وهاجرت اهلجرتني 

وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس يف شأن  األوليني، وصحبت رسول هللا صلى هللا عليه
الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه احلد، فقال يل: اي ابن أخيت، آدركت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم؟ قال: قلت: ال، ولكن قد خلص إيل من علمه إىل العذراء يف سرتها، 



وسلم ابحلق، وأنزل عليه  قال: فتشهد عثمان فقال: إن هللا بعث حممدا صلى هللا عليه
الكتاب، وكنت ممن استجاب هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم، وآمنت مبا بعث به حممد 
صلى هللا عليه وسلم، وهاجرت اهلجرتني األوليني، كما قلت، وصحبت رسول هللا صلى هللا 

أاب بكر، عليه وسلم وابيعته، وهللا ما عصيته وال غششته حىت توفاه هللا، مث استخلف هللا 
فوهللا ما عصيته وال غششته، مث استخلف عمر، فوهللا ما عصيته وال غششته، مث استخلفت، 
أفليس يل عليكم مثل الذي كان هلم علي؟ قال: بلى، قال: فما هذه األحاديث اليت تبلغين 
عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة، فسنأخذ فيه إن شاء هللا ابحلق، قال: فجلد 

 ليد أربعني جلدة، وأمر عليا أن جيلده، وكان هو جيلده.الو 
 وقال يونس، وابن أخي الزهري، عن الزهري: أفليس يل عليكم من احلق مثل الذي كان هلم.

[3493] 
: ما ابتليتم به من /141و/األعراف:  /49قال أبو عبد هللا: }بالء من ربكم{ /البقرة: 

يص، من بلوته وحمصته، أي استخرجت ما عنده، شدة. ويف موضع: البالء االبتالء والتمح
: خمتربكم. وأما قوله: بالء عظيم: النعم، وهي من /249يبلو، خيترب. }مبتليكم{ /البقرة: 

 أبليته، وتلك من ابتليته.
حدثين حممد بن املثىن: حدثنا حيىي، عن هشام قال: حدثين أيب، عن عائشة  - 3660

 رضي هللا عنها:
لمة ذكرات كنيسة رأينها ابحلبشة فيها تصاوير، فذكرات للنيب صلى هللا عليه أن أم حبيبة وأم س 

وسلم فقال: )إن أولئك إذا كان فيه مالرجل الصاحل فمات، بنوا على قربه مسجدا، وصوروا 
 فيه تيك الصور، أولئك شرار اخللق عند هللا يوم القيامة(.

[417] 
حاق بن سعيد السعيدي، عن أبيه، حدثنا احلميدي: حدثنا سفيان: حدثنا إس - 3661

عن أم خالد بنت خالد قالت: قدمت من أرض احلبشة وأان جويرية، فكساين رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مخيصة هلا أعالم، فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ميسح األعالم 

 بيده ويقول: )سناه سناه(.
 قال احلميدي: يعين حسن حسن.



[2906] 
ثنا حيىي بن محاد: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، حد - 3662

عن عبد هللا رضي هللا عنه قال: كنا نسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي فريد 
علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: اي رسول هللا، إان كنا 

نا؟ قال: )إن يف الصالة شغال(. فقلت إلبراهيم: كيف تصنع أنت؟ نسلم عليك فرتد علي
 قال: أرد يف نفسي.

[1141] 
حدثنا حممد بن العالء: حدثنا أبو أسامة: حدثنا بريد بن عبد هللا، عن أيب بردة،  - 3663

عن أيب موسى رضي هللا عنه: بلغنا خمرج النيب صلى هللا عليه وسلم وحنن ابليمن فركبنا 
ألقتنا سفينتنا إىل النجاشي ابحلبشة، فوافقنا جعفر بن أيب طالب، فأقمنا معه حىت سفينة، ف

قدمنا، فوافقنا النيب صلى هللا عليه وسلم حني افتتح خيرب، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
 )لكم أنتم اي أهل السفينة هجراتن(.

[2967] 

 ابب: موت النجاشي. - 67 
ع: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريح، عن عطاء، عن جابر حدثنا أبو الربي - 3664/3666

رضي هللا عنه: قال النيب صلى هللا عليه وسلم حني مات النجاشي: )مات اليوم رجل صاحل، 
 فقوموا فصلوا عل أخيكم أصحمة(.

حدثنا عبد األعلى بن محاد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد: حدثنا قتادة:  -( 3665)
عن جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا عنهما: أن نيب هللا صلى هللا أن عطاء حدثهم، 

 عليه وسلم صلى على النجاشي، فصفنا وراءه، فكنت يف الصف الثاين أو الثالث.
حدثين عبد هللا بن أيب شيبة: حدثنا يزيد بن هارون، عن سليم بن حيان:  -( 3666)

هللا عنهما: أن النيب صلى هللا عليه وسلم  حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد هللا رضي
 صلى على أصحمة النجاشي، فكرب عليه أربعا.

 اتبعه عبد الصمد.
[1254] 



حدثنا زهري بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أيب، عن صاحل،  - 3667/3668
هللا عن ابن شهاب قال: حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن وابن املسيب: أن أاب هريرة رضي 

عنه أخربمها: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعى هلم النجاشي، صاحب احلبشة، يف اليوم 
 الذي مات فيه، وقال: )استغفروا ألخيكم(.

وعن صاحل، عن ابن شهاب قال: حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن وسعيد بن  -( 3668) 
 صلى هللا عليه وسلم صف هبم يف املسيب: أن أاب هريرة رضي هللا عنه أخربهم: أن رسول هللا

 املصلى، فصلى عليه، وكرب أربعا.
[1188] 

 ابب: تقاسم املشركني على النيب صلى هللا عليه وسلم. - 68 
حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا قال: حدثين إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن  - 3669

ل: قال رسول هللا صلى هللا عليه أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة رضي هللا عنه قا
 وسلم حني أراد حنينا: )منزلنا غدا إن شاء هللا، خبيف بين كنانة، حيث تقامسوا على الكفر(.

[1512] 

 ابب: قصة أيب طالب. - 69 
حدثنا مسدد: حدثنا حيىي، عن سفيان: حدثنا عبد امللك: حدثنا عبد هللا بن  - 3670

طلب رضي هللا عنه: قال للنيب صلى هللا عليه وسلم: ما احلارث: حدثنا العباس بن عبد امل
أغنيت عن عمك، فإنه كان حيوطك ويغضب لك؟ قال: )هو يف ضحضاح من انر، ولوال 

 أان لكان يف الدرك األسفل من النار(.
[5855 ،6203] 

حدثنا حممود: حدثنا عبد الرزاق: أخربان معمر، عن الزهري، عن ابن املسيب،  - 3671
أن أاب طالب ملا حضرته الوفاة، دخل عليه النيب صلى هللا عليه وسلم وعنده أبو  عن أبيه:

جهل، فقال: )أي عم، قل ال إله إال هللا، كلمة أحاج لك هبا عند هللا(. فقال أبو جهل 
وعبد هللا بن أيب أمية: اي أاب طالب، ترغب عن ملة عبد املطلب، فلم يزاال يكلمانه، حىت 

به: على ملة عبد املطلب، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: قال آخر شيء كلمهم 



)ألستغفرن لك ما مل أنه عنه(. فنزلت: }ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني 
ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم{. ونزلت: }إنك ال هتدي من 

 أحببت{.
[1294] 

 بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا ابن اهلاد، عن عبد هللا بن حدثنا عبد هللا - 3672
خباب، عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا: أنه مسع النيب صلى هللا عليه وسلم، وذكر عنده 
عمه، فقال: )لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة، فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، 

 يغلي منه دماغه(.
ثنا ابن أيب حازم والدراوردي، عن يزيد: هبذا. وقال: )تغلي منه أم حدثنا إبراهيم بن محزة: حد

 دماغه(.
[6196] 

 ابب: حديث اإلسراء. - 70
وقول هللا تعاىل: }سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى{ 

 ./1اإلسراء: /
ب: حدثين أبو حدثنا حيىي بن بكري: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شها - 3673

سلمة بن عبد الرمحن: مسعت جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما: أنه مسع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقول: )ملا كذبين قريش، قمت يف احلجر، فجال هللا يل بيت املقدس، فطفقت 

 أخربهم عن آايته وأان أنظر إليه(.
[4433] 

 ابب: املعراج. - 71
خالد: حدثنا مهام بن حيىي: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، حدثنا هدبة بن  - 3674

عن مالك بن صعصعة رضي هللا عنهما: أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة 
قال:  -أسري به: )بينما أان يف احلطيم، ورمبا قال يف احلجر، مضطجعا، إذ أاتين آت فقد 

قلت للجارود وهو إىل جنيب: ما يعين به؟ ف -ما بني هذه إىل هذه  -ومسعته يقول: فشق 



فاستخرج قليب، مث أتيت  -قال: من ثغرة حنره إىل شعرته، ومسعته يقول: من قصه إىل شعرته 
بطست من ذهب مملوءة إمياان، فغسل قليب، مث حشي مث أعيد، مث أتيت بدابة دون البغل 

يضع خطوه  -؟ قال أنس: نعم فقال له اجلارود: هو الرباق اي أاب محزة -وفوق احلمار أبيض 
عند أقصى طرفه، فحملت عليه، فانطلق يب جربيل حىت أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: 
من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: 

آدم فسلم  مرحبا به فنعم اجمليء جاء ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك
عليه، فسلمت عليه، فرد السالم، مث قال: مرحبا ابالبن الصاحل والنيب الصاحل، مث صعد حىت 
إذا أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، 

حيىي قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبا به فنعم اجمليء جاء ففتح، فلما خلصت إذا 
وعيسى، ومها ابنا اخلالة، قال: هذا حيىي وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا، مث قاال: مرحبا 
ابألخ الصاحل والنيب الصاحل، مث صعد يب إىل السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: 
جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبا به فنعم 

جمليء جاء ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال: هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه، ا
فرد مث قال: مرحبا ابألخ الصاحل والنيب الصاحل، مث صعد يب حىت أتى السماء الرابعة 
فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: أو قد أرسل 

، فنعم اجمليء جاء ففتح، فلما خلصت إىل إدريس، قال: هذا إليه؟ قال: نعم، قيل: مرحبا به
إدريس فسلم عليه فسلمت عليه، فرد مث قال: مرحبا ابألخ الصاحل والنيب الصاحل، مث صعد 
يب، حىت إذا أتى السماء اخلامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: ومن معك؟ 

ل إليه، قال: نعم، قيل: مرحبا به، فنعم قال: حممد صلى هللا عليه وسلم، قيل: وقد أرس
اجمليء جاء، فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد مث 
قال: مرحبا ابألخ الصاحل، والنيب الصاحل، مث صعد يب حىت إذا أتى السماء السادسة 

وقد أرسل إليه؟  فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جربيل، قيل: من معك؟ قال: حممد، قيل:
قال: نعم، قال: مرحبا به، فنعم اجمليء جاء، فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى 
فسلم عليه فسلمت عليه، فرد مث قال: مرحبا ابألخ الصاحل، والنيب الصاحل، فلما جتاوزت 
بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي ألن غالما بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن 



خلها من أميت، مث صعد يب إىل السماء السابعة فاستفتح جربيل، قيل: من هذا؟ قال: يد
جربيل، قيل: ومن معك؟ قال: حممد، قيل: وقد بعث إليه، قال: نعم، قال: مرحبا به فنعم 
اجمليء جاء، فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال: هذا أبوك فسلم عليه، قال: فسلمت عليه فرد 

ابالبن الصاحل والنيب الصاحل، مث رفعت يل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل السالم، قال: مرحبا 
قالل هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال: هذه سدرة املنتهى، وإذا أربعة أهنار: هنران 
ابطنان وهنران ظاهران، فقلت: ما هذان اي جربيل؟ قال: أما الباطنان فنهران يف اجلنة، وأما 

الفرات، مث رفع يل البيت املعمور، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. مث الظاهران فالنيل و 
أتيت إبانء من مخر وإانء من لنب وإانء من عسل، فأخذت اللنب فقال: هي الفطرة أنت 
عليها وأمتك، مث فرضت علي الصلوات مخسني صالة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى، 

وم، قال: أمتك ال تستطيع مخسني صالة  فقال: مب أمرت؟ قال: أمرت خبمسني صالة كل ي
كل يوم، وإين وهللا قد جربت الناس قبلك، وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة، فارجع إىل 
ربك فاسأله التخفيف ألمتك، فرجعت فوضع عين عشرا، فرجعت إىل موسى فقال مثله، 

، فرجعت فوضع عين عشرا، فرجعت إىل موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عين عشرا
فرجعت إىل موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، 
فرجعت فأمرت خبمس صلوات كل يوم، فرجعت إىل موسى، فقال: مبا أمرت؟ قلت: أمرت 
خبمس صلوات كل يوم، قال: إن أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم، وإين قد جربت 

املعاجلة، فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك، الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد 
قال: سألت ريب حىت استحييت، ولكن أرضى وأسلم، قال: فلما جاوزت اندى مناد: 

 أمضيت فريضيت، وخففت عن عبادي(.
[3035] 

حدثنا احلميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي  - 3675
وما جعلنا الرؤاي اليت أريناك إال فتنة للناس{. قال: هي رؤاي هللا عنهما: يف قوله تعاىل: }

عني، أريها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة أسري به إىل بيت املقدس. قال: }والشجرة 
 امللعونة يف القرآن{. قال: هي شجرة الزقوم.

[4439 ،6239] 



بيعة ابب: وفود األنصار إىل النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة، و  - 72
 العقبة.
حدثنا حيىي بن بكري: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وحدثنا أمحد بن  - 3676

صاحل: حدثنا عنبسة: حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخربين عبد الرمحن بن عبد هللا بن  
كعب بن مالك: أن عبد هللا بن كعب، وكان قائد كعب حني عمي، قال: مسعت كعب بن 

 ختلف عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، بطوله. قال ابن بكري مالك حيدث حني
يف حديثه: ولقد شهدت مع النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة العقبة، حني تواثقنا على 

 اإلسالم، وما أحب أن يل هبا مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر يف الناس منها.
[2606] 

: حدثنا سفيان قال: كان عمرو يقول: مسعت حدثنا علي بن عبد هللا - 3677/3678
جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما يقول: شهد يب خاالي العقبة. قال أبو عبد هللا: قال ابن 

 ابن معرور. عيينة: أحدمها الرباء
 
حدثين إبراهيم بن موسى: أخربان هشام: أن ابن جريح أخربهم: قال عطاء:  -( 3678)

 ي من أصحاب العقبة.قال جابر: أان وأيب وخاال
حدثين إسحاق بن منصور: أخربان يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن أخي  - 3679/3680

ابن شهاب، عن عمه قال: أخربين أبو إدريس عائذ هللا: أن عبادة بن الصامت، من الذين 
 شهدوا بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومن أصحابه ليلة العقبة أخربه:

 صلى هللا عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه: )تعالوا ابيعوين على أن أن رسول هللا 
ال تشركوا ابهلل شيئا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال أتتوا ببهتان، تفرتونه بني 
أيديكم وأرجلكم، وال تعصوين يف معروف، فمن وىف منكم فأجره على هللا، ومن أصاب من 

عوقب به يف الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فسرته هللا فأمره إىل ذلك شيئا ف
 هللا، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه(. قال فبايعته على ذلك.

حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن  -( 3680)
إين من النقباء الذين ابيعوا رسول  الصناحبي، عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أنه قال:



هللا صلى هللا عليه وسلم، وقال: ابيعناه على أن ال نشرك ابهلل شيئا، وال نسرق، وال نزين، وال 
نقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق، وال ننتهب، وال نعصي، ابجلنة إن فعلنا ذلك، فإن 

 غشينا من ذلك شيئا، كان قضاء ذلك إىل هللا.
[18] 

ابب: تزويج النيب صلى هللا عليه وسلم عائشة، وقدومها املدينة،  - 73
 وبنائه هبا.

حدثين فروة بن أيب املغراء: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن  - 3681
عائشة رضي هللا عنها قالت: تزوجين النيب صلى هللا عليه وسلم وأان بنت ست سنني، فقدمنا 

 ارث بن خزرج، فوعكت فتمزق شعري فوىف مجيمة،املدينة، فنزلنا يف بين احل
فأتتين أمي أم رومان، وإين لفي أرجوحة، ومعي صواحب يل، فصرخت يب فأتيتها، ال أدري 
ما تريد يب فأخذت بيدي حىت أوقفتين على ابب الدار، وإين ألهنج حىت سكن بعض 

ر، فإذا نسوة من وجهي ورأسي، مث أدخلتين الدا نفسي، مث أخذت شيئا من ماء فمسحت به
األنصار يف البيت، فقلن: على اخلري والربكة، وعلى خري طائر، فأسلمتين إليهن، فأصلحن 
من شأين، فلم يرعين إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحى، فأسلمتين إليه، وأان يومئذ 

 بنت تسع سنني.
[4840 ،4841 ،4861 ،4863 ،4865] 

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي هللا حدثنا معلى: حدثنا وهيب،  - 3682
عنها: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال هلا: )أريتك يف املنام مرتني، أى أنك يف سرقة من 
حرير، ويقال: هذا امرأتك، فاكشف عنها، فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند هللا 

 ميضه(.
[4790 ،4832 ،6609 ،6610] 

يد بن إمساعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: توفيت حدثين عب - 3683
خدجية قبل خمرج النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة بثالث سنني، فلبث سنتني أو قريبا من 

 ذلك، ونكح عائشة، وهي بنت ست سنني، مث بىن هبا وهي بنت تسع سنني.



 ه إىل املدينة.ابب: هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحاب - 74
وقال عبد هللا بن زيد، وأبو هريرة رضي هللا عنهما، عن النيب صلى هللا عليه وسلم: )لوال 

 اهلجرة لكنت امرأ من األنصار(.
[3568 ،4075] 

وقال أبو موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم: )رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض 
 يمامة، أو هجر، فإذا هي املدينة يثرب(.هبا خنل، فذهب وهلي إىل أهنا ال

[3425] 
 حدثنا احلميدي: حدثنا سفيان: حدثنا األعمش قال: مسعت أاب وائل يقول: - 3684

عدان خبااب، فقال: هاجران مع النيب صلى هللا عليه وسلم نريد وجه هللا، فوقع أجران على  
عمري، قتل يوم أحد، وترك هللا، فمنا من مضى مل أيخذ من أجره شيئا، منهم مصعب ابن 

منرة، فكنا إذا غطينا هبا رأسه بدت رجاله، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمران رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم أن نغطي رأسه، وجنعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له 

 مثرته فهو يهدهبا.
[1217] 

عن حيىي، عن حممد بن إبراهيم، عن  حدثنا مسدد: حدثنا محاد، هو ابن زيد، - 3685
علقمة بن وقاص قال: مسعت عمر رضي هللا عنه قال: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم 
يقول: )األعمال ابلنية، فمن كان هجرته إىل دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إىل ما 

 وله(.هاجر إليه، ومن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورس
[1] 

حدثين إسحاق بن يزيد الدمشقي: حدثنا حيىي بن محزة قال: حدثين أبو عمرو  - 3686
األوزاعي، عن عبدة بن أيب لبابة، عن جماهد بن جرب املكي: أن عبد هللا بن عمر رضي هللا 

 عنهما كان يقول: ال هجرة بعد الفتح.
[4056 ،4057] 

، عن عطاء بن أيب رابح قال: زرت عائشة قال حيىي بن محزة: زحدثين األوزاعي - 3687
مع عبيد بن عمري الليثي، فسألناها عن اهلجرة فقالت: ال هجرة بعد اليوم، كان املؤمنون يفر 



أحدهم بدينه إىل هللا تعاىل وإىل رسوله صلى هللا عليه وسلم، خمافة أن يفنت عليه، فأما اليوم 
 شاء، ولكن جهاد ونية.فقد أظهر هللا اإلسالم، واملؤمن يعبد ربه حيث 

[2914] 
حدثين زكرايء بن حيىي: حدثنا ابن منري: قال هشام: فأخربين أيب، عن عائشة  - 3688

رضي هللا عنها: أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم: أنه ليس أحد أحب إيل أن أجاهدهم فيك، 
عت من قوم كذبوا رسولك صلى هللا عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإين أظن أنك قد وض

 احلرب بيننا وبينهم.
وقال أابن بن يزيد: حدثنا هشام، عن أبيه: أخربتين عائشة: من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه، 

 من قريش.
[451] 

حدثنا مطر بن الفضل: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا هشام: حدثنا  - 3689/3690
وسلم ألربعني  عكرمة، عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: بعث رسول هللا صلى هللا عليه

سنة، فمكث مبكة ثالث عشرة سنة يوحى إليه، مث أمر ابهلجرة فهاجر عشر سنني، ومات 
 وهو ابن ثالث وستني.

 حدثين مطر بن الفضل: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا زكرايء -( 3690) 
ابن إسحاق: حدثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: مكث رسول هللا صلى هللا عليه 

 كة ثالث عشرة، وتويف وهو ابن ثالث وستني.وسلم مب
[3638] 

حدثنا إمساعيل بن عبد هللا قال: حدثين مالك، عن أيب النضر، موىل عمر بن  - 3691
عبيد هللا، عن عبيد، يعين ابن حنني، عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه: أن رسول هللا 

ه هللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا صلى هللا عليه وسلم جلس على املنرب فقال: )إن عبدا خري 
ما شاء، وبني ما عنده، فاختار ما عنده(. فبكى أبو بكر وقال: فديناك آبابئنا وأمهاتنا. 
فعجبنا له، وقال الناس: انظروا إىل هذا الشيخ، خيرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عبد 

وهو يقول: فديناك آبابئنا وأمهاتنا،  خريه هللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبني ما عنده،
فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو املخري، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، وقال رسول 



هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن من أمن الناس علي يف صحبته وماله أاب بكر، ولو كنت 
يف املسجد خوخة إال  متخذا خليال من أميت لتخذت أاب بكر، إال خلة اإلسالم، ال يبقني

 خوخة أيب بكر(.
[454] 

حدثنا حيىي بن بكري: حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب:  - 3692/3694
فأخربين عروة بن الزبري: أن عائشة رضي هللا عنها، زوج النيب صلى هللا عليه وسلم، قالت: مل 

تينا فيه رسول هللا صلى هللا عليه أعقل أبوي قط إال ومها يدينان الدين، ومل مير علينا يوم إال أي
وسلم طريف النهار، بكرة وعشية، فلما ابتلي املسلمون خرج أبو بكر مهاجرا حنو أرض 
احلبشة، حىت إذا برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وهو سيد القارة، فقال: أين تريد اي أاب بكر؟ 

. قال ابن الدغنة: فإن فقال أبو بكر: أخرجين قومي، فأريد أن أسيح يف األرض وأعبد ريب
مثلك اي أاب بكر ال خيرج وال خيرج، إنك تكسب املعدوم، وتصل الرحم، وحتمل الكل، 
وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق، فأان لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع 
وارحتل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية يف أشراف قريش، فقال هلم: إن أاب بكر ال 
خيرج مثله وال خيرج، أخترجون رجال يكسب املعدوم، ويصل الرحم، وحيمل الكل، ويقري 
الضيف، ويعني على نوائب احلق. فلم تكذب قريش جبوار ابن الدغنة، وقالوا البن الدغنة: 
مر أاب بكر فليعبد ربه يف داره، فليصل فيها وليقرأ ما شاء، وال يؤذينا بذلك وال يستعلن به، 

أن يفنت نساءان وأبناءان. فقال ذلك ابن الدغنة أليب بكر، فلبث بذلك يعبد ربه فإان خنشى 
يف داره، وال يستعلن بصالته وال يقرأ يف غري داره، مث بدا أليب بكر، فابتىن مسجدا بفناء 
داره، وكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء املشركني وأبناؤهم، وهم يعجبون منه 

ه، وكان أبو بكر رجال بكاء، ال ميلك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف وينظرون إلي
قريش من املشركني، فأرسلوا إىل ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إان كنا أجران أاب بكر 
جبوارك، على أن يعبد ربه يف داره، فقد جاوز ذلك، فابتىن مسجدا بفناء داره، فأعلن 

وإان قد خشينا أن يفنت نساءان وأبناءان، فاهنه، فإن أحب أن يقتصر ابلصالة والقراءة فيه، 
على أن يعبد ربه يف داره فعل، وإن أىب إال أن يعلن بذلك، فسله أن يرد إليك ذمتك، فإان 
قد كرهنا أن خنفرك، ولسنا مقرين أليب بكر االستعالن. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إىل 



عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترجع أيب بكر فقال: قد علمت الذي 
إيل ذميت، فإين ال أحب أن تسمع العرب أين أخفرت يف رجل عقدت له. فقال أبو بكر: 
فإين أرد إليك جوارك، وأرضى جبوار هللا عز وجل، والنيب صلى هللا عليه وسلم يومئذ مبكة، 

أريت دار هجرتكم، ذات خنل بني البتني(. فقال النيب صلى هللا عليه وسلم للمسلمني: )إين 
ومها احلراتن، فهاجر من هاجر قبل املدينة، ورجع عامة من كان هاجر أبرض احلبشة إىل 
املدينة، وجتهز أبو بكر قبل املدينة، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )على رسلك، 

أنت؟ قال: )نعم(. فحبس أبو  فإين أرجو أن يؤذن يل(. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك أبيب
بكر نفسه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتني كانتا عنده ورق 

 السمر، وهو اخلبط، أربعة أشهر.
قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما حنن يوما جلوس يف بيت أيب بكر يف حنر 

صلى هللا عليه وسلم متقنعا، يف ساعة مل يكن الظهرية، قال قائل أليب بكر: هذا رسول هللا 
أيتينا فيها، فقال أبو بكر: فداء له أيب وأمي، وهللا ما جاء به يف هذه الساعة إال أمر. قالت: 

فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النيب صلى هللا عليه 
ر: إمنا هم أهلك، أبيب أنت اي رسول هللا، وسلم أليب بكر: )أخرج من عندك(. فقال أبو بك

قال: )فإين قد أذن يل يف اخلروج(. فقال أبو بكر: الصحابة أبيب أنت اي رسول هللا؟ قال 
أبيب أنت اي رسول هللا  -قال أبو بكر: فخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )نعم(. 

ابلثمن(. قالت إحدى راحليت هاتني، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) -
عائشة: فجهزانمها أحث اجلهاز، وصنعنا هلما سفرة يف جراب، فقطعت أمساء 

 بنت أيب بكر قطعة
من نطاقها، فربطت به على فم اجلراب، فبذلك مسيت ذات النطاقني، قالت مث حلق رسول 
ا هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر بغار يف جبل ثور، فكمنا فيه ثالث ليال، يبيت عندمه

عبد هللا بن أيب بكر، وهو غالم شاب، ثقف لقن، فيدجل من عندمها بسحر، فيصبح مع 
قريش مبكة كبائت، فال يسمع أمرا يكتادان به إال وعاه، حىت أيتيهما خبرب ذلك حني خيتلط 
الظالم، ويرعى عليهما عامر بن فهرية موىل أيب بكر منحة من غنم، فريحيها عليهما حني 

شاء، فيبيتان يف رسل، وهو لنب منحتهما ورضيفهما، حىت ينعق هبا تذهب ساعة من الع



عامر بن فهرية بغلس، يفعل ذلك يف كل ليلة من تلك الليايل الثالث، واستأجر رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر رجال من بين الديل، وهو من بين عبد بن عدي، هاداي خريتا، 

حلفا يف آل العاص بن وائل السهمي، وهو على دين  واخلريت املاهر ابهلداية، قد غمس 
كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال، فأاتمها 

 براحلتيهما صبح ثالث، وانطلق معهما عامر بن فهرية، والدليل، فأخذ هبم طريق السواحل.
املدجلي، وهو ابن أخي سراقة قال ابن شهاب: وأخربين عبد الرمحن بن مالك  -( 3693) 

 بن مالك بن خعشم: أن أابه أخربه: أنه مسع سراقة بن خعشم يقول:
جاءان رسل كفار قريش، جيعلون يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر، دية كل واحد  

منهما، ملن قتله أو أسره، فبينما أان جالس يف جملس من جمالس بين مدجل، أقبل رجل منهم، 
قام علينا وحنن جلوس، فقال اي سراقة: إين قد رأيت آنفا أسودة ابلساحل، أراها حممدا  حىت

وأصحابه، قال سراقة: فعرفت أهنم هم، فقلت له: إهنم ليسوا هبم، ولكنك رأيت فالان وفالان، 
انطلقوا أبعيينا، مث لبثت يف اجمللس ساعة، مث قمت فدخلت، فأمرت جارييت أن خترج بفرسي 

راء أكمة، فتحبسها علي، وأخذت رحمي، فخرجت به من ظهر البيت، فحططت وهي من و 
بزجه األرض، وخفضت عاليه، حىت أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب يب، حىت دنوت 
منهم، فعثرت يب فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إىل كنانيت، فاستخرجت منها 

ي أكره، فركبت فرسي، وعصيت األزالم، األزالم فاستقسمت هبا: أضرهم أم ال، فخرج الذ
تقرب يب حىت مسعت قراءة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ال يلتفت، وأبو بكر يكثر 
االلتفات، ساخت يدا فرسي يف األرض، حىت بلغتا الركبتني، فخررت عنها، مث زجرهتا 

ساطع يف السماء فنهضت، فلم تكد خترج يديها، فلما استوت قائمة، إذا ألثر يديها عثان 
مثل الدخان، فاستقسمت ابألزالم، فخرج الذي أكره، فناديتهم ابألمان فوقفوا، فركبت 
فرسي حىت جئتهم، ووقع يف نفسي حني لقيت ما لقيت من احلبس عنهم، أن سيظهر أمر 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخربهتم أخبار 

الناس هبم، وعرضوا عليهم الزاد واملتاع، فلم يرزآين ومل يسأالين، إال أن قال: )أخف  ما يريد
عنا(. فسألته أن يكتب يل كتاب أمن، فأمر عامر بن فهرية فكتب يف رقعة من أدمي، مث 

 مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.



هللا عليه وسلم  قال ابن شهاب: فأخربين عروة بن الزبري: أن رسول اله صلى -( 3694) 
لقي الزبري يف ركب من املسلمني، كانوا جتارا قافلني من الشأم، فكسا الزبري رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وأاب بكر ثياب بياض، ومسع املسلمون ابملدينة مبخرج رسول هللا صلى هللا عليه 

ر الظهرية، فانقلبوا وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إىل احلرة، فينتظرونه حىت يردهم ح
يوما بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إىل بيوهتم، أوىف رجل من يهود على أطم من آطامهم، 
ألمر ينظر إليه، فبصر برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه مبيضني يزول هبم السراب، 

تنتظرون، فثار فلم ميلك اليهودي أن قال أبعلى صوته: اي معاشر العرب، هذا جدكم الذي 
املسلمون إىل السالح، فتلقوا رسول هللا بظهر احلرة، فعدل هبم ذات اليمني، حىت نزل هبم يف 
بين عمرو بن عوف، وذلك يوم االثنني من شهر ربيع األول، فقام أبو بكر للناس، وجلس 

 ممن مل ير رسول هللا -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من األنصار 
حييي أاب بكر، حىت أصابت الشمس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  -صلى هللا عليه وسلم 

فأقبل أبو بكر حىت ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ذلك، 
فلبث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بين عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس 

على التقوى، وصلى فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مث ركب  املسجد الذي أسس
راحلته، فسار ميشي معه الناس حىت بركت عند مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم ابملدينة، 
وهو يصلي فيه يومئذ رجال من املسلمني، وكان مربدا للتمر، لسهيل وسهل غالمني يتيمني 

 صلى هللا عليه وسلم حني بركت به راحلته: )هذا يف حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول هللا
إن شاء هللا املنزل(. مث دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغالمني فساومهما ابملربد ليتخذه 
مسجدا، فقاال: ال، بل هنبه لك اي رسول هللا، فأىب رسول هللا أن يقبله منهما هبة حىت ابتاعه 

هللا صلى هللا عليه وسلم ينقل معهم اللنب يف بنيانه منهما، مث بناه مسجدا، وطفق رسول 
ويقول، وهو ينقل اللنب: )هذا احلمال ال محال خيرب، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن 

 األجر أجر اآلخره، فارحم األنصار واملهاجره(. فتمثل بشعر رجل من املسلمني مل يسم يل.
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متثل ببيت شعر قال ابن شهاب: ومل يبلغنا يف األحاديث: أ

 اتم غري هذا البيت.
[464] 



حدثنا عبد هللا بن أيب شيبة: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام، عن أبيه، وفاطمة،  - 3695
عن أمساء رضي هللا عنها: صنعت سفرة للنيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر، حني أرادا 

شيئا أربطه إال نطاقي، قال: فشقيه، ففعلت، فسميت ذات  املدينة، فقلت أليب: ما أجد
 النطاقني.

 قال ابن عباس: أمساء ذات النطاق.
[2817] 

حدثنا حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق قال: مسعت  - 3696
بن مالك  الرباء رضي هللا عنه قال: ملا أقبل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة تبعه سراقة

بن جعشم، فدعا عليه النيب صلى هللا عليه وسلم فساخت به فرسه، قال: ادع هللا يل وال 
أضرك، فدعا له، قال: فعطش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فمر براع، قال أبو بكر: 

 فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لنب، فأتيته فشرب حىت رضيت.
[2307] 

، عن أيب أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمساء حدثين زكرايء بن حيىي - 3697
رضي هللا عنها: أهنا محلت بعبد هللا بن الزبري، قالت: فخرجت وأان متم، فأتيت املدينة فنزلت 
بقباء، فولدته بقباء، مث أتيت به النيب صلى هللا عليه وسلم فوضعته يف حجره، مث دعا بتمرة 

شيء دخل جوفه ريق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  فمضغها، مث تفل يف فيه، فكان أول
 مث حنكه بتمرة، مث دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود يف اإلسالم.

اتبعه خالد بن خملد، عن علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن أمساء رضي هللا عنها: 
 أهنا هاجرت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وهي حبلى.

[5152] 
نا قتيبة، عن أيب أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي هللا حدث - 3698

عنها قالت: أول مولود ولد يف اإلسالم عبد هللا بن الزبري، أتوا به النيب صلى هللا عليه وسلم، 
فأخذ النيب صلى هللا عليه وسلم مترة فالكها، مث أدخلها يف فيه، فأول ما دخل يف بطنه ريق 

  عليه وسلم.النيب صلى هللا
حدثنا حممد: حدثنا عبد الصمد: حدثنا أيب: حدثنا عبد العزيز بن صهيب:  - 3699



حدثنا أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: أقبل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة وهو 
مردف أاب بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونيب هللا شاب ال يعرف، قال: فيلقى الرجل أاب بكر 

ل: اي أاب بكر، من هذا الرجل الذي بني يديك، فيقول: هذا الرجل يهديين السبيل. فيقو 
قال: فيحسب احلاسب أنه إمنا يعين الطريق، وإمنا يعين سبيل اخلري. فالتفت أبو بكر فإذا هو 
بفارس قد حلقهم، فقال: اي رسول هللا، هذا فارس قد حلق بنا. فالتفت نيب هللا صلى هللا عليه 

ل: )اللهم اصرعه(. فصرعه الفرس، مث قامت حتمحم، فقال: اي نيب هللا، مرين مبا وسلم فقا
شئت، قال: )فقف مكانك، ال ترتكن أحدا يلحق بنا(. قال: فكان أول النهار جاهدا على 
نيب هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، فنزل رسول هللا صلى هللا عليه 

بعث إىل األنصار فجاؤوا إىل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وسلم جانب احلرة، مث 
فسلموا عليهما، وقالوا: اركبا آمنني مطاعني. فركب نيب هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر، 
وحفوا دوهنما ابلسالح، فقيل يف املدينة: جاء نيب هللا، جاء نيب هللا صلى هللا عليه وسلم، 

ون: جاء نيب هللا، جاء نيب هللا، فأقبل يسري حىت نزل جانب دار أيب فأشرفوا ينظرون ويقول
أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ مسع به عبد هللا بن سالم، وهو يف خنل ألهله خيرتف هلم، فعجل 
أن يضع الذي خيرتف هلم فيها، فجاء وهي معه، فسمع من نيب هللا صلى هللا عليه وسلم، مث 

صلى هللا عليه وسلم: )أي بيوت أهلنا أقرب(. فقال أبو أيوب:  رجع إىل أهله. فقال نيب هللا
أان اي نيب هللا، هذه داري وهذا ابيب، قال: )فانطلق فهيئ لنا مقيال(. قال: قوما على بركة 
هللا، فلما جاء نيب هللا صلى هللا عليه وسلم جاء عبد هللا بن سالم فقال: أشهد أنك رسول 

يهود أين سيدهم وابن سيدهم، وأعلمهم وابن أعلمهم،  هللا، وأنك جئت حبق، وقد علمت
فادعهم فاسأهلم عين قبل أن يعلموا أين قد أسلمت، فإهنم إن يعلموا أين قد أسلمت قالوا يف 
ما ليس يف. فأرسل نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال هلم رسول هللا 

ويلكم، اتقوا هللا، فوهللا الذي ال إله إال هو، إنكم صلى هللا عليه وسلم: )اي معشر اليهود، 
لتعلمون أين رسول هللا حقا، وأين جئتكم حبق، فأسلموا(. قالوا: ما نعلمه، قالوا للنيب صلى 
هللا عليه وسلم، قاهلا ثالث مرار، قال: )فأي رجل فيكم عبد هللا بن سالم(. قالوا: ذاك 

. قال: )أفرأيتم إن أسلم(. قالوا: حاشى هلل ما كان سيدان وابن سيدان، وأعلمنا وابن أعلمنا
ليسلم، قال: )أفرأيتم إن أسلم(. قالوا: حاشى هلل ما كان ليسلم، قال: )أفرأيتم إن أسلم(. 



قالوا: حاشى هلل ما كان ليسلم، قال: )اي ابن سالم اخرج عليهم(. فخرج فقال: اي معشر 
هو، إنكم لتعلمون أنه رسول هللا، وأنه جاء حبق. اليهود اتقوا هللا، فوهللا الذي ال إله إال 

 فقالوا: كذبت، فأخرجهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
[3151] 

حدثنا إبراهيم بن موسى: أخربان هشام، عن ابن جريج قال: أخربين عبيد هللا بن  - 3700
 عن ابن عمر، عن عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه قال: -يعين  -عمر، عن انفع 

كان فرض للمهاجرين األولني أربعة آالف يف أربعة، وفرض البن عمر ثالثة آالف   
ومخسمائة، فقيل له: هو من املهاجرين، فلم نقصته من أربعة آالف؟ فقال: إمنا هاجر به 

 أبواه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
خباب حدثنا حممد بن كثري: أخربان سفيان، عن األعمش، عن أيب وائل، عن  - 3701

 قال: هاجران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
وحدثنا مسدد: حدثنا حيىي، عن األعمش قال: مسعت شفيق بن مسلمة قال: حدثنا خباب 
قال: هاجران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نبتغي وجه هللا، ووجب أجران على هللا، فمنا 

، قتل يوم أحد، فلم جند شيئا من مضى مل أيكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمري
نكفنه فيه إال منرة، كنا إذا غطينا هبا رأسه خرجت رجاله، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه، 
فأمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نغطي رأسه هبا، وجنعل على رجليه من إذخر، ومنا 

 من أينعت له مثرته فهو يهدهبا.
[1217] 

: حدثنا روح: حدثنا عوف، عن معاوية بن قرة قال: حدثين حدثنا حيىي بن بشر - 3702
أبو بردة بن أيب موسى األشعري قال: قال يل عبد هللا بن عمر: هل تدري ما قال أيب 
ألبيك؟ قال: قلت: ال، قال: فإن أيب قال ألبيك: اي أاب موسى، هل يسرك إسالمنا مع 

معه، وعملنا كله معه، برد لنا، وأن   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهجرتنا معه، وجهادان
كل عمل عملناه بعده جنوان منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أيب: ال وهللا، قد جاهدان بعد رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم، وصلينا، وصمنا، وعملنا خريا كثريا، وأسلم على أيدينا بشر كثري، 

بيده، لوددت أن ذلك برد لنا، وأن  وإان لنرجو ذلك. فقال أيب: لكين أان، والذي نفس عمر 



 كل شيء عملناه بعد جنوان منه كفافا رأسا برأس. فقلت: إن أابك وهللا خري من أيب.
حدثين حممد بن صباح: أو بلغين عنه: حدثنا إمساعيل، عن عاصم، عن أيب  - 3703

: عثمان قال: مسعت ابن عمر رضي هللا عنهما: إذا قيل له: هاجر قبل أبيه يغضب. قال
وقدمت أان وعمر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فوجدانه قائال، فرجعنا إىل املنزل، 
فأرسلين عمر وقال: اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت عليه فبايعته، مث انطلقت إىل 

 عمر فأخربته أنه استيقظ، فانطلقنا إليه هنرول هرولة، حىت دخل عليه فبايعه، مث ابيعته.
حدثنا أمحد بن عثمان: حدثنا شريح بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن  - 3704

أبيه، عن أيب إسحاق قال: مسعت الرباء حيدث قال: ابتاع أبو بكر من عازب رحال، فحملته 
معه، قال: فسأله عازب عن مسري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: أخذ علينا ابلرصد، 

نا ويومنا حىت قام قائم الظهرية، مث رفعت لنا صخرة، فأتيناها وهلا فخرجنا ليال، فأحثثنا ليلت
شيء من ظل، قال: ففرشت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فروة معي، مث اضطجع عليها 
النيب صلى هللا عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أان براع قد أقبل يف غنيمة يريد من 

ه: ملن أمن اي غالم؟ فقال: أان لفالن، فقلت له: هل يف الصخرة مثل الذي أردان، فسألت
غنمك من لنب؟ قال: نعم، قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم، فأخذ شاة من غنمه، 
فقلت له: انفض الضرع، قال: فحلب كثبة من لنب، ومعي إداوة من ماء عليها خرقة، قد 

ىت برد أسفله، مث أتيت به النيب روأهتا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فصببت على اللنب ح
صلى هللا عليه وسلم فقلت: اشرب اي رسول هللا، فشرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت 
رضيت، مث ارحتلنا والطلب يف إثران. قال الرباء: فدخلت مع أيب بكر على أهله، فإذا عائشة 

 ف أنت اي بنية.ابنته مضطجعة قد أصابتها محى، فرأيت أابها يقبل خدها وقال: كي
[2307] 

حدثنا سليمان بن عبد الرمحن: حدثنا حممد بن محري: حدثنا إبراهيم بن أيب عبلة:  - 3705
 أن عقبة بن وساج حدثه عن أنس خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

 قدم النيب صلى هللا عليه وسلم وليس يف أصحابه أمشط غري أيب بكر، فغلفها ابحلناء والكتم. 
وقال دحيم: حدثنا الوليد: حدثنا األوزاعي: حدثين أبو عبيد، عن عقبة بن وساج: حدثين 
أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة، فكان أسن 



 أصحابه أبو بكر، فغلفها ابحلناء والكتم حىت قنأ لوهنا.
ابن شهاب، عن عروة بن الزبري،  حدثنا أصبغ: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن - 3706

عن عائشة: أن أاب بكر رضي هللا عنه تزوج امرأة من كلب يقال هلا أم بكر، فلما هاجر أبو 
 بكر طلقها، فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر، الذي قال هذه القصيدة، رثى كفار قريش:

 وماذا ابلقليب قليب بدر *** من الشيزى تزين ابلسنام
 يب بدر *** من القينات والشرب الكراموماذا ابلقليب قل

 حتيي ابلسالمة أم بكر *** وهل يل بعد قومي من سالم
 حيدثنا الرسول أبن سنحيا *** وكيف حياة أصداء، وهام

حدثنا موسى بن إمساعيل: حدثنا مهام، عن اثبت، عن أنس، عن أيب بكر رضي  - 3707
 الغار، فرفعت رأسي فإذا أان أبقدام هللا عنه قال: كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف

القوم، فقلت: اي نيب هللا، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآان، قال: )اسكت اي أاب بكر، اثنان هللا 
 اثلثهما(.

[3453] 
حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا األوزاعي. وقال حممد بن  - 3708

قال: حدثين عطاء ابن يزيد الليثي قال: حدثين أبو  يوسف: حدثنا األوزاعي: حدثنا الزهري
سعيد رضي هللا عنه قال: جاء أعرايب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فسأله عن اهلجرة، فقال: 
)وحيك إن اهلجرة شأهنا شديد، فهل من إبل(. قال: نعم، قال: )فتعطي صدقتها(. قال: 

حلبها يوم ورودها(. قال: نعم، قال: نعم، قال: )فهل متنح منها(. قال: نعم، قال: )فت
 )فاعمل من وراء البحاء، فإن هللا لن يرتك من عملك شيئا(.

[1384] 

 ابب: مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه املدينة. - 75
حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أنبأان أبو إسحاق، مسع الرباء رضي  - 3709/3710

علينا مصعب بن عمري وابن مكتوم، مث قدم علينا عمار بن ايسر  هللا عنه قال: أول من قدم
 وبالل رضي هللا عنهم.

حدثنا حممد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق قال:  -( 3710)



مسعت الرباء بن عازب رضي هللا عنهما قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمري وابن أم 
قدم بالل وسعد وعمار بن ايسر، مث قدم عمر بن اخلطاب يف مكتوم، وكاان يقرائن الناس، ف

عشرين من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، مث قدم النيب صلى هللا عليه وسلم، فما رأيت 
أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حىت جعل اإلماء يقلن: 

دم حىت قرأت: }سبح اسم ربك األعلى{. يف قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فما ق
 سور من املفصل.

[4657 ،4709] 
حدثنا عبد هللا بن يوسف: أخربان مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن  - 3711

عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت: ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة، وعك أبو 
قلت: اي أبت كيف جتدك، واي بالل كيف جتدك، بكر وبالل، قالت: فدخلت عليهما، ف

 قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته احلمى يقول:
 كل امرئ مصبح يف أهله *** واملوت أدىن من شراك نعله.

 وكان بالل إذا أقلع عنه يرفع عقريته ويقول:
 أال ليت شعري هل أبينت ليلة *** بواد وحويل إذخر وجليل

 وهل يبدون يل شامة وطفيلوهل أردن يوما مياه جمنة *** 
قالت عائشة: فجئت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربته، فقال: )اللهم حبب إلينا 
املدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وابرك لنا يف صاعها ومدها، وانقل محاها فاجعلها 

 ابجلحفة(.
[1790] 

ن الزهري: حدثين عروة حدثين عبد هللا بن حممد: حدثنا هشام: أخربان معمر، ع - 3712
بن الزبري: أن عبيد هللا بن عدي بن اخليار أخربه: دخلت على عثمان. وقال بشر بن 
شعيب: حدثين أيب، عن الزهري: حدثين عروة بن الزبري: أن عبيد هللا بن عدي بن اخليار 

ليه أخربه قال: دخلت على عثمان، فتشهد مث قال: أما بعد، فإن هللا بعث حممدا صلى هللا ع
وسلم ابحلق، وكنت ممن استجاب هلل ولرسوله، وآمن مبا بعث به حممد صلى هللا عليه وسلم، 
مث هاجرت هجرتني، نلت صهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وابيعته، فوهللا ما عصيته وال 



 غششته حىت توفاه هللا.
 اتبعه إسحاق الكليب: حدثين الزهري: مثله.

[3493] 
بن سليمان: حدثين ابن وهب: حدثنا مالك، وأخربين يونس، عن  حدثنا حيىي - 3713

ابن شهاب قال: أخربين عبيد هللا بن عبد هللا: أن عبد هللا بن عباس أخربه: أن عبد الرمحن 
بن عوف رجع إىل أهله وهو مبىن، يف آخر حجة حجها عمر، فوجدين، فقال عبد الرمحن: 

رعاع الناس وغوغاءهم، وإين أرى أن متهل حىت فقلت: اي أمري املؤمنني، إن املوسم جيمع 
تقدم املدينة، فإهنا دار اهلجرة والسنة والسالمة، وختلص ألهل الفقه وأشراف الناس وذوي 

 رأيهم. قال عمر: ألقومن يف أول مقام أقومه ابملدينة.
[2330] 

حدثنا موسى بن إمساعيل: حدثنا إبراهيم بن سعد: أخربان ابن شهاب، عن  - 3714
ارجة بن زيد بن اثبت: أن أم العالء، امرأة من نسائهم ابيعت النيب صلى هللا عليه وسلم، خ

أخربته: أن عثمان بن مظعون طار هلم يف السكىن، حني قرتعت األنصار على سكىن 
املهاجرين، قالت أم العالء: فاشتكى عثمان عندان فمرضته، حىت تويف وجعلناه يف أثوابه، 

ى هللا عليه وسلم، فقلت: رمحة هللا عليك أاب السائب، شهاديت عليك فدخل علينا النيب صل
لقد أكرمك هللا، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )وما يدريك أن هللا أكرمه(. قالت: قلت: 
ال أدري، أبيب أنت وأمي اي رسول هللا، فمن؟ قال: )أما هو فقد جاءه وهللا اليقني، وهللا إين 

أدري وهللا وأان رسول هللا ما يفعل يب(. قالت: فوهللا ال أزكي أحدا ألرجو له اخلري، وما 
بعده. قالت: فأحزنين ذلك، فنمت، فأريت لعثمان ابن مظعون عينا جتري، فجئت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم فأخربته، فقال: )ذلك عمله(.
[1186] 

بيه، عن عائشة رضي حدثنا عبيد هللا بن سعيد: حدثنا أسامة، عن هشام، عن أ - 3715
هللا عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه هللا عز وجل لرسوله صلى هللا عليه وسلم، فقدم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة، وقد افرتق ملؤهم، وقتلت سراهتم، يف دخوهلم يف 

 اإلسالم.



[3566] 
شام، عن أبيه، عن حدثين حممد بن املثىن: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن ه - 3716

عائشة: أن أاب بكر دخل عليها، والنيب صلى هللا عليه وسلم عندها، يوم فطر أو أضحى، 
وعندها قينتان تغنيان مبا تقاذفت األنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر: مزمار الشيطان؟ مرتني، 

 ان اليوم(.فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )دعهما اي أاب بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيد
[443] 

حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث. وحدثنا إسحاق بن منصور: أخربان عبد  - 3717
الصمد قال: مسعت أيب حيدث: حدثنا أبو التياح يزيد بن محيد الضبعي قال: حدثين أنس 
بن مالك رضي هللا عنه قال: ملا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة، نزل يف علو 

، يف حي يقال هلم بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، مث أرسل إىل املدينة
مأل بين النجار، قال: فجاؤوا متلقدي سيوفهم، قال: وكأين أنظر إىل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، ومأل بين النجار حوله، حىت ألقى بفناء أيب أيوب، 

ي حيث أدركته الصالة، ويصلي يف مرابض الغنم، قال: مث أمر ببناء املسجد، قال: فكان يصل
فأرسل إىل مأل بين النجار فجاؤوا، فقال: )اي بين النجار، اثمنوين حائطم هذا(. فقالوا: ال 
وهللا، ال نطلب مثنه إال إىل هللا. قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور املشركني، 

كان فيه خنل، فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقبور املشركني وكانت فيه خرب، و 
فنبشت، وابخلرب فسويت، وابلنخل فقطع، قال: فصفوا النخل قبلة املسجد، قال: وجعلوا 
عضاديته حجارة، قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرجتزون، ورسول هللا صلى هللا عليه 

  إال خري اآلخره، فانصر األنصار واملهاجره(.وسلم معهم، يقولون: )اللهم إنه ال خري
[418] 

 ابب: إقامة املهاجر مبكة بعد قضاء نسكه. - 76 
حدثين إبراهيم بن محزة: حدثنا حامت، عن عبد الرمحن بن محيد الزهري قال:  - 3718

مسعت عمر بن عبد العزيز يسألب السائب ابن أخت النمر: ما مسعت يف سكىن مكة؟ قال: 
الء بن احلضرمي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ثالث للمهاجر بعد مسعت الع
 الصدر(.



 ابب: التاريخ، من أين أرخوا التاريخ. - 77 
 حدثنا عبد هللا بن مسلمة: حدثنا عبد العزيز، عن أبيه، عن سهل ابن سعد قال: - 3719

 ، ما عدوا إال من مقدمه املدينة.ما عدوا من مبعث النيب صلى هللا عليه وسلم، وال من وفاته 
حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن  - 3720

عائشة رضي هللا عنها قالت: فرضت الصالة ركعتني، مث هاجر النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ففرضت أربعا، وتركت صالة السفر على األول.

 اتبعه عبد الرزاق، عن معمر.
[343] 

ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )اللهم أمض ألصحايب  - 78 
 هجرهتم(.

 ومرثتيه ملن مات مبكة.
حدثنا حيىي بن قزعة: حدثنا إبراهيم، عن الزهري، عن عامر ابن سعد بن مالك،  - 3721

عن أبيه قال: عادين النيب صلى هللا عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على 
ت، فقلت: اي رسول هللا، بلغ يب من الوجع ما ترى، وأان ذو مال، وال يرثين إال ابنة املو 

واحدة، أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال: )ال(. قال: فأتصدق بشطره؟ قال: )ال(. قال: )الثلث 
 اي سعد، والثلث كثري، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس(.

نس، عن إبراهيم: )أن تذر ورثتك، ولست بنافق نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال قال أمحد بن يو 
آجرك هللا هبا، حىت اللقمة جتعلها يف امرأتك(. قلت: اي رسول هللا، أخلف بعد أصحايب؟ 
قال: )إنك لن ختلف، فتعمل عمال تبتغي به وجه هللا إال ازددت به درجة ورفعة، ولعلك 

يضر بك آخرون، اللهم أمض ألصحايب هجرهتم، وال تردهم ختلف حىت ينتفع بك أقوام، و 
على أعقاهبم، ولكن البائس سعد بن خولة(. يرثي له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تويف 

 مبكة.
 وقال أمحد بن يونس وموسى، عن إبراهيم: )أن تذر ورثتك(.

[56] 



 ابب: كيف آخى النيب صلى هللا عليه وسلم بني أصحابه. - 79
ل عبد الرمحن بن عوف: آخى النيب صلى هللا عليه وسلم بيين وبني سعد بن الربيع ملا وقا

 قدمنا املدينة.
[1943] 

 [1867وقال أبو جحيفة: آخى النيب صلى هللا عليه وسلم بني سلمان وأيب الدرداء. ]
 حدثنا حممد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن محيد، عن أنس رضي هللا عنه قال: - 3722

بد الرمحن بن عوف املدينة، فآخى النيب صلى هللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن الربيع قدم ع 
األنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال عبد الرمحن: ابرك هللا لك يف أهلك 
ومالك، دلين على السوق، فربح شيئا من أقط ومسن، فرآه النيب صلى هللا عليه وسلم بعد أايم 

ن صفرة، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )مهيم اي عبد الرمحن(. قال: اي وعليه وضر م
رسول هللا، تزوجت امرأة من األنصار، قال: )فما سقت فيها(. فقال: وزن نواة من ذهب، 

 فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أومل ولو بشاة(.
[1944] 

 : حدثنا أنس:حدثين حامد بن عمر، عن بشر بن املفضل:حدثنا محيد - 3723
أن عبد هللا بن سالم بلغه مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة، فأاته يسأله عن أشياء،  

فقال: إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نيب: ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام 
آنفا(. قال أيكله أهل اجلنة، وما ابل الولد ينزع إىل أبيه أو إىل أمه؟ قال: )أخربين به جربيل 

ابن سالم: ذاك عدو اليهود من املالئكة، قال: )أما أول أشراط الساعة فنار حتشرهم من 
املشرق إىل املغرب، وأما أول طعام أيكله أهل اجلنة فزايدة كبد احلوت، وأما الولد: فإذا سبق 

ل: أشهد أن ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت الولد(. قا
ال إله إال هللا وأنك رسول هللا، قال: اي رسول هللا، إن اليهود قوم هبت، فاسأهلم عين قبل أن 
يعلموا إبسالمي، فجاءت اليهود، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )أي رجل عبد هللا بن 

 عليه وسلم: سالم فيكم(. قالوا: خريان وابن خريان، وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النيب صلى هللا
)أرأيتم إن أسلم عبد هللا بن سالم(. قالوا: أعاذه هللا من ذلك، فأعاد عليهم فقالوا مثل 
ذلك، فخرج إليهم عبد هللا فقال: أشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا، قالوا: شران 



 وابن شران، وتنقصوه، قال: هذا كنت أخاف اي رسول هللا.
[3151] 

ا علي بن عبد هللا: حدثنا سفيان، عن عمرو: مسع أاب املنهال عبد الرمحن حدثن - 3724
بن مطعم قال: ابع شريك يل دراهم يف السوق نسيئة، فقلت: سبحان هللا، أيصلح هذا؟ 
فقال: سبحان هللا، وهللا لقد بعتها يف السوق، فما عاهبا علي أحد، فسألت الرباء بن عازب 

ه وسلم املدينة وحنن نتبايع هذا البيع، فقال: )ما كان يد بيد فقال: قدم النيب صلى هللا علي
فليس به أبس، وما كان نسيئة فال يصلح(. والق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا جتارة، 

 فسألت زيد بن أرقم فقال مثله.
: وقال سفيان مرة: فقال: قدم علينا النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة وحنن نتبايع، وقال

 نسيئة إىل املوسم، أو احلج.
[1955] 

 ابب: إتيان اليهود النيب صلى هللا عليه وسلم حني قدم املدينة. - 80
: تبنا، هائد /156: صاروا يهودا. وأما قوله: }هدان{ /األعراف: /62}هادوا{ /البقرة: 

 اتئب.
نيب صلى هللا حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا قرة، عن حممد، عن أيب هريرة، عن ال - 3725

 عليه وسلم قال: )لو آمن يب عشرة من اليهود آلمن يب اليهود(.
حدثين أمحد، أو حممد بن عبيد هللا الغداين: حدثنا محاد بن أسامة: أخربان أبو  - 3726

 عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أيب موسى رضي هللا عنه قال:
نة، وإذا أانس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدي 

 فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )حنن أحق بصومه(. فأمر بصومه.
[1901] 

حدثنا زايد بن أيوب: حدثنا هشيم: حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبري، عن  - 3727
ينة، وجد اليهود ابن عباس رضي هللا عنهما قال: ملا قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املد

يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر هللا فيه موسى وبين 
إسرائيل على فرعون، وحنن نصومه تعظيما له، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )حنن 



 أوىل مبوسى منكم(. مث أمر بصومه.
[1900] 

س، عن الزهري قال: أخربين عبيد هللا بن حدثنا عبدان: حدثنا عبد هللا، عن يون - 3728
عبد هللا بن عتبة، عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان 
يسدل شعره، وكان املشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان 

ؤمر فيه بشيء، مث فرق النيب صلى النيب صلى هللا عليه وسلم حيب موافقة أهل املتاب فيما مل ي
 هللا عليه وسلم رأسه.

[3365] 
حدثين زايد بن أيوب: حدثنا هشيم: أخربان أبو بشر، عن سعيد ابن جبري، عن  - 3729

ابن عباس رضي هللا عنهما قال: هم أهل الكتاب، جزؤوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا 
 قرآن عضني{.ببعضه. يعين: قول هللا تعاىل: }الذين جعلوا ال

[4428 ،4429] 

 ابب: إسالم سلمان الفارسي رضي هللا عنه. - 81 
حدثين احلسن بن عمر بن شقيق: حدثنا معتمر: قال أيب. وحدثنا أبو عثمان،  - 3730

 عن سلمان الفارسي: أنه تداوله بضعة عشر، من رب إىل رب.
 ان قال:حدثنا حممد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عوف، عن أيب عثم - 3731

 مسعت سلمان رضي هللا عنه يقول: أان من رام هرمز. 
حدددثين احلسدددن بددن مددددرك: حددددثنا حيددىي بدددن محدداد: أخدددربان أبدددو عوانددة، عدددن عاصدددم  - 3732

األحددول، عددن أيب عثمددان، عددن سددلمان قددال: فددرتة بددني عيسددى وحممددد صددلى هللا عليهمددا وسددلم 
 ستمائة سنة.


