
  كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابةكتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة
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  ابن حبان ابن حبان 
 

 ذكر أيب بكر بن أيب قحافة الصديق رضوان هللا عليه ورمحته وقد فعل 
العطار حدثنا معتمر [ أخربان احلسني بن حممد بن أيب معشر حدثنا عبد هللا بن الصباح  6854] 

بن سليمان عن عبيد هللا بن عمر عن سامل بن عبد هللا عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم رأيت كأين أعطيت عسا مملوءا لبنا فشربت منه حىت متألت فرأيتها جتري يف عروقي بني اجللد 

هذا علم أعطاكه هللا حىت إذا  واللحم ففضلت منها فضلة فأعطيتها أاب بكر قالوا اي رسول هللا
 متألت منه فضلت فضلة فأعطيتها أاب بكر فقال صلى هللا عليه وسلم قد أصبتم 

 
 ذكر إرادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم أن يتخذ الصديق خليال 

 
[ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان حدثنا  6855] 

 بن مرة عن أيب األحوص عن عبد هللا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال أبرأ األعمش عن عبد هللا
إىل كل خليل من خله ولو كنت متخذا خليال الختذت أاب بكر خليال ولكن ود إخاء وإميان وإن 

 صاحبكم خليل هللا قال سفيان يعين نفسه 
 

 ر رضوان هللا عليه ذكر إثبات املصطفى صلى هللا عليه وسلم األخوة والصحبة أليب بك
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا أبو خيثمة حدثنا بن مهدي عن شعبة عن  6856] 
إمساعيل بن رجاء عن عبد هللا بن أيب اهلذيل عن أيب األحوص عن عبد هللا بن مسعود عن النيب 

ي وصاحيب وقد صلى هللا عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليال الختذت أاب بكر خليال ولكنه أخ
 اختذ هللا صاحبكم خليال 

 
ذكر البيان أبن املصطفى صلى هللا عليه وسلم أمر بسد األبواب من مسجده خال ابب أيب بكر 

 الصديق رضى هللا تعاىل عنه 
 



[ أخربان حممد بن احلسني بن مكرم حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا أبو سفيان املعمري  6857] 
عروة عن عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بسد األبواب عن معمر عن الزهري عن 

 الشوارع يف املسجد إال ابب أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه 
 

ذكر البيان أبن املصطفى صلى هللا عليه وسلم ما انتفع مبال أحد ما انتفع مبال أيب بكر رضوان هللا 
 عليه 

 
هد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب [ أخربان أبو خليفة حدثنا مسدد بن مسر  6858] 

صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما نفعين مال قط ما نفعين مال أيب 
 بكر فبكى أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه وقال ما أان ومايل إال لك 

 
 يه وسلم من املال ذكر عدد ما أنفق أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه على رسول هللا صلى هللا عل

 
[ أخربان أمحد بن حيىي بن زهري بتسرت حدثنا أبو زرعة الرازي حدثنا سعيد بن سليمان  6859] 

حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أنفق أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه 
 على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعني ألفا 

 
بكر رضى هللا تعاىل عنه كان من أمن الناس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ذكر البيان أبن أاب

 مباله ونفسه 
 

[ أخربان أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال مسعت يعلى بن  6860] 
حكيم حيدث عن عكرمة عن بن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج يف مرضه الذي 

يف عاصبا رأسه فجلس على املنرب فحمد هللا وأثىن عليه مث قال إنه ليس من الناس أحد أمن  مات
علي بنفسه وماله من بن أيب قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليال ألختذت أاب بكر ولكن خلة 

اإلسالم سدوا عين كل خوخة يف املسجد غري خوخة أيب بكر قال أبو حامت قوله صلى هللا عليه 
م سدوا عين كل خوخة يف املسجد غري خوخة أيب بكر فيه دليل على أن اخلليفة بعد رسول هللا وسل

صلى هللا عليه وسلم كان أبو بكر إذا املصطفى صلى هللا عليه وسلم حسم عن الناس كلهم 



أطماعهم يف أن يكونوا خلفاء بعده غري أيب بكر بقوله سدوا عين كل خوخة يف املسجد غري خوخة 
 ر رضى هللا تعاىل عنه أيب بك

 
ذكر البيان أبن أاب بكر رضى هللا تعاىل عنه كان من أمن الناس على املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

 بصحبته 
 

[ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي حدثنا علي بن املديين حدثنا معن بن عيسى حدثنا  6861] 
حنني عن أيب سعيد اخلدري أن رسول هللا  مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد هللا عن عبيد بن

صلى هللا عليه وسلم جلس على املنرب فقال إن عبدا خريه هللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء 
وبني ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك آبابئنا وأمهاتنا فكان رسول هللا صلى هللا 

أعلمنا به فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن أمن الناس  عليه وسلم هو املخري وكان أبو بكر
علي يف ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليال الختذت أاب بكر خليال ولكن أخوة اإلسالم 

 ال يبقني يف املسجد خوخة إال خوخة أيب بكر 
 

ول هللا صلى هللا عليه ذكر البيان أبن أاب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه كان أحب الناس إىل رس
 وسلم 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري  6862] 

حدثنا إمساعيل بن أيب أويس عن سليمان بن بالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن عمر 
 لم وكان خريان وسيدان بن اخلطاب قال كان أبو بكر أحبنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وس

 
 ذكر البيان أبن أاب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه أول من أسلم من الرجال 

 
[ أخربان احلسني بن إسحاق األصبهاين ابلكرج حدثنا عبد هللا بن سعيد الكندي أبو  6863] 

خلدري سعيد األشج حدثنا عقبة بن خالد حدثنا شعبة عن اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد ا
قال قال أبو بكر الصديق ألست أحق الناس هبذا األمر ألست أول من أسلم ألست صاحب كذا 

 ألست صاحب كذا 
 



 ذكر السبب الذي من أجله مسي أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه عتيقا 
 

[ أخربان إبراهيم بن أيب أمية الطرسوسي وعمر بن سعيد بن سنان قاال حدثنا حامد بن  6864] 
ثنا سفيان عن زايد بن سعد عن عامر بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه قال كان اسم أيب بكر حيىي حد

 عبد هللا بن عثمان فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم أنت عتيق هللا من النار فسمي عتيقا 
 

 ذكر تسمية النيب صلى هللا عليه وسلم أاب بكر بن أيب قحافة رضى هللا تعاىل عنه صديقا 
 

[ أخربان أبو خليفة حداث علي بن املديين حدثنا يزيد بن زريع حدثين سعيد بن أيب عروبة  6865] 
حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم صعد أحدا فتبعه أبو بكر وعمر 

ت أحد وعثمان رضى هللا تعاىل عنهم فرجف هبم فضربه نيب هللا صلى هللا عليه وسلم برجله وقال اثب
 فما عليك إال نيب وصديق وشهيدان 

 
ذكر البيان أبن أاب بكر رضى هللا تعاىل عنه يدعى يوم القيامة من مجيع أبواب اجلنة إىل اجلنة ألخذه 

 احلظ الوافر من كل طاعة يف الدنيا 
 

[ أخربان بن قتيبة حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربان يونس عن بن شهاب عن  6866] 
د بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من أنفق زوجني يف محي

سبيل هللا نودي يف اجلنة اي عبد هللا هذا خري فمن كان من أهل الصالة دعي من ابب الصالة ومن  
كان من أهل اجلهاد دعي من ابب اجلهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من ابب الصدقة ومن  

أهل الصيام دعي من ابب الراين فقال أبو بكر اي رسول هللا أبيب أنت وأمي هل يدعى  كان من
 أحد من تلك األبواب كلها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم 

 
ذكر ترحيب أهل اجلنة أبيب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه ودعوة كل واحد منهم عند دخوله 

 اجلنة 
 

[ أخربان الوليد بن بنان بواسط حدثنا أمحد بن حممد بن أيب بكر الساملي حدثنا بن أيب  6867] 
فديك عن رابح بن أيب معروف عن قيس بن سعد عن جماهد عن بن عباس قال قال رسول هللا 



صلى هللا عليه وسلم يدخل اجلنة رجل فال يبقى أهل دار وال أهل غرفة إال قالوا مرحبا مرحبا إلينا 
ينا فقال أبو بكر اي رسول هللا ما توى على هذا الرجل يف ذلك اليوم قال أجل وأنت هو اي أاب إل

 بكر 
 

 ذكر صحبة أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هجرته إىل املدينة 
 

أخربان معمر [ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا بن أيب السري حدثنا عبد الرزاق  6868] 
عن الزهري أخربين عروة بن الزبري أن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت مل أعقل أبوي قط إال ومها 

يدينان الدين ومل مير علينا يوم إال أيتينا فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طريف النهار بكرة وعشيا 
ىت إذا بلغ برك الغماد لقيه بن فلما ابتلي املسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض احلبشة ح

الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد اي أاب بكر فقال أبو بكر أخرجين قومي فأريد أن أسيح يف 
األرض فأعبد ريب فقال بن الدغنة إن مثلك اي أاب بكر ال خيرج وال خيرج إنك تكسب املعدوم تصل 

وأان لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك  الرحم وحتمل الكل وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق
فارحتل بن الدغنة فرجع مع أيب بكر فطاف بن الدغنة يف كفار قريش وقال إن أاب بكر ال خيرج مثله 

وخترجون رجال يكسب املعدوم ويصل الرحم وحيمل الكل ويقري الضيف ويعني على نوائب احلق 
تعاىل عنه وقالت البن الدغنة مر أاب بكر  فأنفذت قريش جوار بن الدغنة وأمنوا أاب بكر رضى هللا

فليعبد ربه يف داره ما شاء وليصل فيها ما شاء وليقرأ ما شاء وال يؤذينا وال يستعلن ابلصالة 
والقراءة يف غري داره ففعل مث بدا أليب بكر فابتىن مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه وتقف عليه 

وينظرون إليه وكان أبو بكر رجال بكاء ال ميلك دمعه حني نساء املشركني وأبناؤهم وهم يعجبون منه 
يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إىل بن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إان قد أجران لك 

أاب بكر على أن يعبد هللا يف داره وإنه جاوز ذلك وابتىن مسجدا بفناء داره وأعلن ابلصالة والقراءة 
 نساءان وأبناءان فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد هللا يف داره فعل وإن أيب وإان قد خشينا أن يفنت

إال أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإان قد كرهنا أن خنفرك ولسنا مقرين أليب بكر 
ابالستعالن فأتى بن الدغنة أاب بكر فقال اي أاب بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن 

أن ترد ذميت فإين ال أحب أن تسمع العرب أين أخفرت يف عقد رجل  تقتصر على ذلك وإما
عقدت له قال أبو بكر فإين أرد إليه جوارك وأرضى جبوار هللا ورسوله هللا صلى هللا عليه وسلم 

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يومئذ مبكة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للمسلمني قد 
سبخة ذات خنل بني ال بتني ومها احلراتن فهاجر من هاجر قبل املدينة أريت دار هجرتكم أريت 



حني ذكر ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجع إىل املدينة بعض من كان هاجر إىل أرض 
احلبشة من املسلمني وجتهز أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه مهاجرا فقال له رسول هللا صلى هللا عليه 

أرجو أن يؤذن يل قال أبو بكر وترجو ذلك أبيب أنت قال نعم فحبس أبو وسلم على رسلك فإين 
بكر نفسه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصحبته وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السمر 
أربعة أشهر قالت عائشة فبنا حنن جلوس بوما يف بيتنا يف حنر الظهرية إذ قال قائل أليب بكر هذا 

عليه وسلم مقبل مقنع يف ساعة مل يكن أيتينا فيها قال أبو بكر فداه أيب وأمي رسول هللا صلى هللا 
إن جاء به يف هذه الساعة ألمر قالت فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستأذن فدخل فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني دخل أليب بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إمنا هم أهلك 

رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أذن يل يف اخلروج قال أبو بكر أبيب أنت اي 
فالصحبة أبيب أنت اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نعم فقال أبو بكر أبيب أنت اي 

رسول هللا فخذ إحدى راحليت هاتني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلثمن قالت عائشة 
زانمها أحث اجلهاز ووضعنا هلما سفرة يف جراب فقطعت أمساء بنت أيب بكر من نطاقها وأوكت فجه

به اجلراب فلذلك كانت تسمى ذات النطاق وحلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر يف غار 
 يف جبل يقال له ثور فمكثا فيه ثالث ليال 

 
عنه حيث صحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر البيان أبن أاب بكر الصديق رضى هللا تعاىل 

 يف الغار مل يكن معهما من البشر اثلث 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان عفان حدثنا مهام عن  6869] 
اثبت عن أنس بن مالك عن أيب بكر قال قلت للنيب صلى هللا عليه وسلم لو أن أحدهم نظر حتت 

 ألبصران من حتت قدمه فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما ظنك ابثنني هللا اثلثهما  قدمه
 
 

 ذكر قول املصطفى صلى هللا عليه وسلم أليب بكر رضى هللا تعاىل عنه يف هجرته ال حتزن إن هللا معنا 
 

ائيل عن [ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي حدثنا عبد هللا بن رجاء الغداين أخربان إسر  6870] 
أيب إسحاق قال مسعت الرباء يقول اشرتى أبو بكر من عازب رحال بثالثة عشر درمها فقال أبو بكر 
رضى هللا تعاىل عنه لعازب مر الرباء فليحمله إىل أهلي فقال له عازب ال حىت حتدثين كيف صنعت 



قال ارحتلنا من أنت ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خرجتما من مكة واملشركون يطلبونكم ف
مكة فأحيينا ليلتنا حىت أظهران وقام قائم الظهرية رميت ببصري هل نرى ظال أنوي إليه فإذا أان 

بصخرة فانتهيت إليها فإذا بقية ظلها فسويته مث فرشت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قلت 
ان براعي غنم يسوق اضطجع اي رسول هللا فاضطجع مث ذهب أنظر هل أرى من الطلب أحدا فإذا أ

غنمه إىل الصخرة يريد منها مثل الذي أريد يعين الظل فسألته فقلت ملن أنت اي غالم قال الغالم 
لفالن رجل من قريش فعرفته فقلت هل يف غنمك من لنب قال نعم فقلت هل أنت حالب يل قال 

أن ينفض كفيه فقال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه وأمرته أن ينفض عنها من الغبار مث أمرته 
هكذا فضرب إحدى يديه على األخرى فحلب يف كثبة من لنب وقد رويت معي لرسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللنب حىت برد أسفله فانتهيت إىل رسول هللا 

آن الرحيل اي  صلى هللا عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب اي رسول هللا فشرب فقلت قد
رسول هللا فارحتلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غري سراقة بن مالك بن جعشم على فرس 
له فقلت هذا الطلب قد حلقنا اي رسول هللا قال فبكيت فقال صلى هللا عليه وسلم ال حتزن إن هللا 

لطلب اي رسول هللا قد حلقنا فبكيت معنا فلما دان منا وكان بيننا وبينه قيد رحمني أو ثالثة قلت هذا ا
له قال ما يبكيك قلت أما وهللا ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك فدعا عليه رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم وقال اللهم اكفناه مبا شئت قال فساخت به فرسه يف األرض إىل بطنها فوثب عنها 

نجيين مما أان فيه فوهللا ألعمني على من مث قال اي حممد قد علمت أن هذا عملك فادع هللا أن ي
ورائي من الطلب وهذه كنانيت فخذ منها سهما فإنك ستمر على إبلي وغنمي يف مكان كذا وكذا 
فخذ منها حاجتك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال حاجة لنا يف إبلك ودعا له رسول هللا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أتينا  صلى هللا عليه وسلم فانطلق راجعا إىل أصحابه ومضى
املدينة ليال فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إين أنزل الليلة على بين النجار أخوال عبد املطلب أكرمهم بذلك فخرج الناس حني 

ن الغلمان واخلدم يقولون جاء حممد جاء رسول هللا صلى هللا قدمنا املدينة يف الطرق وعلى البيوت م
عليه وسلم فلما أصبح انطلق فنزل حيث أمر وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد صلى حنو 
بيت املقدس سنة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب أن 

تقلب وجهك يف السماء فنولينك قبلة ترضاها فول وجهك يوجه حنو الكعبة فأنزل هللا قد نرى 
شطر املسجد احلرام قال فقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها 

فأنزل هللا قل هلل املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم قال وصلى مع رسول هللا 
ا صلى فمر على قوم من األنصار وهم ركوع يف صالة العصر صلى هللا عليه وسلم رجل فخرج بعدم



حنو بيت املقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنه قد وجه حنو 
الكعبة فاحنرف القوم حىت توجهوا إىل الكعبة قال الرباء وكان أول من قدم علينا من املهاجرين 

ن قصي فقلنا له ما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مصعب بن عمري أخو بين عبد الدار ب
هو مكانه وأصحابه على أثري مث أاتان بعده عمرو بن أم مكتوم األعمى أخو بين فهر فقلنا ما فعل 
من ورائك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه قال هم اآلن على أثري مث أاتان بعد عمار بن 

بد هللا بن مسعود وبالل مث أاتان عمر بن اخلطاب يف عشرين ركااب مث ايسر وسعد بن أيب وقاص وع
أاتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعدهم وأبو بكر معه قال الرباء فلم يقدم علينا رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم حىت قرأت سورا من املفصل مث خرجنا نلقى العري فوجدانهم قد حذروا 
 

أن اخلليفة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أبو بكر الصديق رضي  ذكر اخلرب الدال على
 هللا 

 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن ابملوصل حدثنا أبو خيثمة حدثنا يزيد بن هارون أخربان  6871] 

إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه أن امرأة أتت النيب صلى هللا عليه 
تسأله شيئا فقال هلا ارجعي إيل فقالت له اي رسول هللا فإن رجعت فلم أجدك تعرض ابملوت  وسلم

 قال صلى هللا عليه وسلم إن مل جتديين فالقي أاب بكر 
 

 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن هذا اخلرب تفرد به يزيد بن هارون 
 

العثماين حممد بن عثمان حدثنا [ أخربان حممد بن أمحد بن أيب عون حدثنا أبو مروان  6872] 
إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال أتت النيب صلى هللا عليه وسلم 
امرأة فكلمته يف شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت اي رسول هللا أرأيت إن رجعت فلم أجدك كأهنا 

 تعين املوت قال فإن مل جتديين فائت أاب بكرة 
 

 فيه كالدليل على أن اخلليفة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أبو بكر رضى هللا ذكر خرب
 تعاىل عنه دون غريه من أصحابه 

 



[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش  6873] 
هللا عليه وسلم جاء بالل يؤذنه عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قال ملا ثقل رسول هللا صلى 

ابلصالة فقال مروا أاب بكر فليصل ابلناس فقلت اي رسول هللا إن أاب بكر رجل أسيف مىت يقوم 
مقامك ال ميسع الناس لو أمرت عمر قال مروا أاب بكر فليصل ابلناس فقلت حلفصة قويل له 

مع الناس قال إنكن صواحبات فقالت اي رسول هللا إن أاب بكر رجل أسيف مىت يقوم مقامك ال يس
يوسف مروا أاب بكر فليصل ابلناس فلما دخل يف الصالة وجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خفة 

من نفسه فقام يهادى بني رجلني ورجاله ختط يف األرض حىت دخل املسجد فلما مسع أبو بكر 
ىت جلس رسول هللا صلى حسه ذهب ليتأخر فأومأ له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما أنت ح

هللا عليه وسلم عن يسار أيب بكر فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ابلناس قاعدا وأبو 
بكر قائم يقتدي أبو بكر بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس يقتدون بصالة أيب بكر 

 قال أبو حامت الصواب صواحب يوسف إال أن السماع صواحبات 
 

 علة اليت من أجلها عاودت عائشة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك ذكر ال
 

[ أخربان احلسن بن سفيان من كتابه حدثنا أبو سعيد حيىي بن سليمان اجلعفي حدثنا بن  6874] 
وهب أخربين يونس عن بن شهاب عن محزة بن عبد هللا بن عمر عن أبيه قال ملا اشتد برسول هللا 

لم وجعه قال مروا أاب بكر فليصل ابلناس فقالت له عائشة اي رسول هللا إن أاب صلى هللا عليه وس
بكر رجل رقيق إذا قام مقامك مل يسمع الناس من البكاء قال مروا أاب بكر فليصل ابلناس فعاودته 

مثل مقالتها فقال إنكن صواحبات يوسف مروا أاب بكر فليصل ابلناس قال بن شهاب وأخربين 
عبد هللا بن عتبة عن عائشة أهنا قالت لقد عاودت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبيد هللا بن 

على ذلك ومحلين عي معاودته إال أين خشيت أن يتشاءم الناس أبيب بكر وعلمت أنه لن يقوم 
 مقامه أحد إال تشاءم الناس به فأحببت أن يعدل ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أيب بكر 

 
املدحض قول من زعم أن املصطفى صلى هللا عليه وسلم بعد أمره ابلصالة أاب بكر يف  ذكر اخلرب

 علته أمر عليا بذلك رضى هللا تعاىل عنهما 
 

[ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا بن أيب السري حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر  6875] 
ني كشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الزهري أخربين أنس بن مالك قال ملا كان يوم اإلثن



سرتة احلجرة فرأى أاب بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه وهو يصلي ابلناس قال فنظرت إىل وجهه  
كأنه ورقة مصحف وهو يتبسم فكدان أن نفتنت يف صالتنا فرحا برؤية رسول هللا صلى هللا عليه 

جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأشار  وسلم فأراد أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه أن ينكص حني
إليه النيب صلى هللا عليه وسلم كما أنت مث أرخي السرت وتويف من يومه ذلك فقام عمر بن اخلطاب 
رضى هللا تعاىل عنه فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل ميت ولكنه أرسل إليه كما أرسل إىل 

إين ألرجو أن يعيش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت  موسى فمكث يف قومه أربعني ليلة وهللا
يقطع أيدي رجال من املنافقني وألسنتهم يزعمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد مات قال 

الزهري فأخربين أنس بن مالك أنه مسع خطبة عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه اآلخرة حني 
ليه وسلم الغد من يوم تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلس على منرب رسول هللا صلى هللا ع

قال فتشهد عمر وأبو بكر صامت ال يتكلم مث قال أما بعد فإين قلت أمس مقالة وإهنا مل تكن كما 
قلت وإين وهللا ما وجدت املقالة اليت قلت يف كتاب أنزله هللا وال يف عهد عهده إىل رسول هللا صلى 

كنت أرجو أن يعيش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يدبران يريد بذلك   هللا عليه وسلم ولكين
أن يكون آخرهم فإن يك حممد صلى هللا عليه وسلم قد مات فإن هللا جعل بني أظهركم نورا هتتدون 

به فاعتصموا به هتتدوا ملا هدي هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم مث إن أاب بكر صاحب رسول هللا 
يه وسلم واثين اثنني وإنه أوىل الناس أبموركم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد صلى هللا عل

 ابيعوه قبل ذلك يف سقيفة بين ساعدة وكانت بيعة العامة على املنرب 
[ أخربان حامد بن حممد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال  6876] 

يب اجلعد عن جابر بن عبد هللا قال بينا النيب صلى هللا عليه حدثنا حصني عن أيب سفيان وسامل بن أ
وسلم خيطب إذ قدمت عري إىل املدينة فابتدرها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت مل يبق 

 منهم إال اثنا عشر رجال منهم أبو بكر وعمر ونزلت اآلية 
 

 ذكر وصف اآلية اليت نزلت عند ما ذكران قبل 
 

ربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا زكراي بن حيىي زمحويه قال حدثنا هشيم عن [ أخ 6877] 
حصني عن سامل بن أيب اجلعد وأيب سفيان عن جابر قال بينا النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب 

اجلمعة وقدمت عري املدينة فابتدرها أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت مل يبق معه صلى 
ه وسلم إال اثنا عشر رجال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لو هللا علي

تتابعتم حىت ال يبقى منكم أحد لسال لكم الوادي انرا فنزلت هذه اآلية وإذا رأوا جتارة أو هلوا 



أبو انفضوا إليها وتركوك قائما وقال يف األثين عشر الذي ثبتوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 بكر وعمر 

 
 ذكر عمر بن اخلطاب العدوي رضوان هللا عليه وقد فعل 

 
[ أخربان بن قتيبة حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربان يونس عن بن شهاب عن  6878] 

محزة بن عبد هللا عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال بينا أان انئم إذ رأيت قدحا أتيت به 
ربت منه حىت إين ألرى الري جيري يف أظفاري مث أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب قالوا فيه لنب فش

 فما أولت ذلك اي رسول هللا قال العلم 
 

 ذكر وصف إسالم عمر رضوان هللا عليه وقد فعل 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان وهب بن جرير  6879] 
ت حممد بن إسحاق يقول حدثنا انفع عن بن عمر قال ملا أسلم عمر بن حدثنا أيب قال مسع

اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه مل تعلم قريش إبسالمه فقال أي أهل مكة أنشأ للحديث فقالوا مجيل 
بن معمر اجلمحي فخرج إليه وأان معه أتبع أثره أعقل ما أرى وأمسع فأاته فقال اي مجيل إين قد 

رد عليه كلمة حىت قام عامدا إىل املسجد فنادى أندية قريش فقال اي معشر  أسلمت قال فوهللا ما
قريش إن بن اخلطاب قد صبأ فقال عمر كذب ولكين أسلمت وآمنت ابهلل وصدقت رسوله 

فثاوروه فقاتلهم حىت ركدت الشمس على رؤوسهم حىت فرت عمر وجلس فقاموا على رأسه فقال 
نا ثالث مائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم فبينما هم  عمر افعلوا ما بدا لكم فوهللا لو ك

كذلك قيام عليه إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص قومسي فقال ما ابلكم فقالوا إن بن 
اخلطاب قد صبأ قال فمه امرؤ اختار دينا لنفسه أفتظنون أن بين عدي تسلم إليكم صاحبهم قال 

له بعد ابملدينة اي أبت من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ فكأمنا كانوا ثواب انكشف عنه فقلت 
 فقال اي بين ذاك العاص بن وائل 

 
 ذكر البيان أبن املسلمني كانوا يف عزة مل يكونوا يف مثلها عند إسالم عمر رضى هللا تعاىل عنه 

 



أبو  [ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا عثمان بن كرامة حدثنا 6880] 
أسامة حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن حازم قال مسعت عبد هللا بن مسعود يقول ما زلنا 

 أعزة منذ أسلم عمر 
 

 ذكر البيان أبن عز املسلمني إبسالم عمر كان ذلك بدعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
 

يد بن احلباب حدثنا [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا عبد الرمحن بن معرف حدثنا ز  6881] 
خارجة بن عبد هللا بن سليمان بن زيد بن اثبت قال مسعت انفعا يذكر عن بن عمر قال قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم أعز الدين أبحب هذين الرجلني إليك أبيب جهل بن هشام أو عمر 

 بن اخلطاب فكان أحبهما إليه عمر بن اخلطاب 
 

 لناس أنه مضاد خلرب بن عمر الذي ذكرانه ذكر خرب قد يوهم بعض ا
 

[ أخربان عمرو بن عمر بن عبد العزيز بنصيبني حدثنا عبد هللا بن عيسى الفروي حدثنا  6882] 
عبد امللك بن املاجشون حدثين مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النيب 

 ن اخلطاب خاصة صلى هللا عليه وسلم قال اللهم أعز اإلسالم بعمر ب
 

 ذكر استبشار أهل السماء إبسالم عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان من كتابه حدثنا حممد بن عقبة السدوسي حدثنا عبد هللا بن  6883] 
خراش حدثنا العوام بن حوشب عن جماهد عن بن عباس قال ملا أسلم عمر أتى جربيل صلوات هللا 

 لنيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي حممد لقد استبشر أهل السماء إبسالم عمر عليه ا
 

 ذكر إثبات اجلنة لعمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان عبد هللا بن قحطبة حدثنا حممد بن الصباح أخربان حيىي بن اليمان عن مسعر  6884] 
هللا بن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة عن عبد 

 عليه وسلم عمر بن اخلطاب من أهل اجلنة 



 
ذكر البيان أبن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه كان من أحب أصحاب رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم إليه بعد أيب بكر 
 

العزيز بن املختار  [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو كامل اجلحدري حدثنا عبد 6885] 
حدثنا خالد احلذاء عن أيب عثمان النهدي حدثين عمرو بن العاص قال قلت اي رسول هللا أي 

الناس أحب إليك قال عائشة قلت اي رسول هللا من الرجال قال أبوها أبو بكر قلت مث من قال مث 
 عمر بن اخلطاب مث عد رجاال 

 
 عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه يف اجلنة ذكر رؤية املصطفى صلى هللا عليه وسلم قصر 

 
[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا حممد بن عبد األعلى حدثنا املعتمر بن سليمان  6886] 

مسعت عبيد هللا بن عمر حيدث عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا 
قصرا من ذهب أو لؤلؤ فقلت ملن هذا القصر قالوا صلى هللا عليه وسلم أدخلت اجلنة فرأيت فيها 

لعمر بن اخلطاب فما منعين أن أدخله إال علمي بغريتك قال عليك أغار أبيب أنت وأمي عليك 
 أغار 

 
 ذكر خرب اثن يصرح بصحة ما ذكرانه 

 
[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا حيىي بن أيوب املقابري حدثنا إمساعيل بن  6887] 

جعفر قال وأخربين محيد الطويل عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال دخلت اجلنة 
فإذا أان بقصر من ذهب فقلت ملن هذا القصر فقالوا لشاب من قريش فظننت أين أان هو فقلت 

 ومن هو قالوا عمر بن اخلطاب 
 

 ذي ذكرانه ذكر خرب أوهم من مل حيكم صناعة احلديث أنه مضاد خلرب جابر ال
 

[ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربان يونس  6888] 
عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بينا أان 



بن اخلطاب  انئم رأيتين يف اجلنة فإذا امرأة توضأ إىل جانب قصر فقلت ملن هذا فقالت لعمر
فذكرت غرية عمر فوليت مدبرا قال أبو هريرة فبكى عمر وحنن مجيعا يف ذلك اجمللس مث قال أبيب 
أنت اي رسول هللا أعليك أغار قال أبو حامت يف هذا اخلرب بينا أان انئم ويف خرب جابر أدخلت اجلنة 

رضى هللا تعاىل عنه  أدخل صلى هللا عليه وسلم اجلنة ليلة أسري به فرأى قصر عمر بن اخلطاب
فسأل عن القصر فأخربوه أنه لعمر وبينما النيب صلى هللا عليه وسلم انئم مرة أخرى إذ رأى كأنه 

أدخل اجلنة وإذا امرأة إىل جانب قصر تتوضأ فسأل عن القصر فقالت لعمر بن اخلطاب لفظ خرب 
متابينني من غري أن يكون أيب هريرة خبالف لفظ خرب جابر فدلك ذلك على أهنما خربان يف وقتني 

 تضاد والهتاتر 
 

 ذكر إثبات هللا جل وعال احلق على قلب عمر ولسانه 
 

[ أخربان أبو يعلى حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد العزيز بن حممد أخربين سهيل بن  6889] 
ق على أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا جعل احل

 لسان عمر وقلبه 
 

 ذكر إخبار املصطفى صلى هللا عليه وسلم أمته بدين عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا منصور بن أيب مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل  6890] 
أن النيب صلى هللا  بن كيسان عن الزهري عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أيب سعيد اخلدري

عليه وسلم قال بينما أان انئم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثديني ومنها 
ما هو أسفل من ذلك وعرض علي عمر وعليه قميص جيره فقال من حوله ما أولت اي نيب هللا ذلك 

 قال الدين 
 

 رضى هللا تعاىل عنه عند فراقه الدنيا ذكر رضا املصطفى صلى هللا عليه وسلم عن عمر بن اخلطاب 
 

[ أخربان أبو يعلى حدثنا غسان بن الربيع حدثنا اثبت بن يزيد عن داود بن أيب هند عن  6891] 
الشعيب عن بن عباس أنه دخل على عمر حني طعن فقال أبشر اي أمري املؤمنني أسلمت مع رسول 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني خذله هللا صلى هللا عليه وسلم حني كفر الناس وقاتلت مع 



الناس وتويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنك راض ومل خيتلف يف خالفتك رجالن وقتلت 
شهيدا فقال أعد فأعاد فقال املغرور من غررمتوه لو أن ما على ظهرها من بيضاء وصفراء الفتديت 

 به من هول املطلع 
 

 كان يفر من عمر بن اخلطاب يف بعض األحايني ذكر البيان أبن الشيطان قد  
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب حدثين  6892] 
حسني بن واقد حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إين 

 ألحسب الشيطان يفر منك اي عمر 
 

 من أجله قال صلى هللا عليه وسلم ما وصفناه  ذكر السبب الذي
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي خبرب غريب غريب حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا  6893] 
يزيد بن هارون حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسان عن الزهري عن عبد احلميد بن عبد 

وقاص عن أبيه أنه قال دخل عمر بن اخلطاب  الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن حممد بن سعد بن أيب
رضى هللا تعاىل عنه علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسلنه ويستكثرنه 
رافعات أصواهتن فلما مسعن صوت عمر انقمعن وسكنت فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى فقال عمر اي عدايت أنفسهن هتبنين وال هتنب رسول هللا
 هللا عليه وسلم اي عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا إال سلك فجا غري فجك 

 
 ذكر اخلرب الدال على أن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه كان من احملدثني يف هذه األمة 

 
هيم أخربان سفيان عن بن [ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبرا 6894] 

عجالن عن سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 قد كان يكون يف األمم حمدثون فإن يكن يف أميت أحد فهو عمر بن اخلطاب 

 
 ذكر إجزاء احلق على قلب عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه ولسانه 

 



مد بن إسحاق بن إبراهم موىل ثقيف حدثنا سوار بن عبد هللا العنربي حدثنا [ أخربان حم 6895] 
أبو عامر العقدي حدثنا خارجة بن عبد هللا األنصاري عن انفع عن بن عمر أن النيب صلى هللا عليه 
وسلم قال إن هللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه وقال بن عمر ما نزل ابلناس أمر قط فقالوا فيه 

 ر بن اخلطاب إال نزل القرآن على حنو مما قال عمر وقال عم
 

 ذكر بعض ما أنزل هللا جل وعال من اآلي وفاقا ملا يقوله عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان بدل بن احلسني بن حبر اخلضراين احلافظ اإلسفراييين حدثنا محيد بن زجنويه  6896] 
يد عن أنس قال قال عمر بن اخلطاب وافقت ريب يف ثالث حدثنا عبد هللا بن بكر السهمي عن مح

أو وافقين ريب يف ثالث قلت اي رسول هللا لو اختذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل هللا } واختذوا 
من مقام إبراهيم مصلى { وقلت يدخل عليك الرب والفاجر فلو حججت أمهات املؤمنني فأنزلت 

مهات املؤمنني فقلت لتكفن عن رسول هللا صلى هللا عليه آية احلجاب وبلغين شيء من معاملة أ
وسلم أو ليبدلنه هللا أزواجا خريا منكن حىت انتهيت إىل إحدى أمهات املؤمنني فقالت اي عمر أما 
يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يعظ نساءه حىت تعظهن أنت فكففت فأنزل هللا } عسى ربه 

 منكن {  إن طلقكن أن يبدله أزوجا خريا
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه ابلشهادة 
 

[ أخربان بن قتيبة حدثنا بن أيب السري حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن الزهري عن  6897] 
 عنه ثواب سامل عن بن عمر قال رأى النيب صلى هللا عليه وسلم على عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل

أبيض فقال أجديد قميصك أم غسيل فقال بل جديد فقال النيب صلى هللا عليه وسلم البس 
جديدا وعش محيدا ومت شهيدا قال عبد الرزاق وزاد فيه الثوري عن إمساعيل بن أيب خالد 

 ويعطيك هللا قرة العني يف الدنيا واآلخرة 
 

 ن عمر رضى هللا تعاىل عنهما ذكر اخلرب الدال على أن اخلليفة بعد أيب بكر كا
 

[ أخربان حممد بن عبد هللا بن الفضل الكالعي حبمص حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد  6898] 
حدثنا حممد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري أن بن املسيب أخربه أنه مسع أاب هريرة يقول مسعت 



قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول بينا أان انئم رأيتين على 
هللا مث أخذها مين بن أيب قحافة فنزع منها ذنواب أو ذنوبني ويف نزعه ضعف وهللا يغفر له ضعفه مث 

استحال الدلو غراب مث أخذها عمر بن اخلطاب فلم أر عبقراي من الناس ينزع نزع بن اخلطاب حىت 
 عليه وسلم وحي فأرى هللا جل وعال صفيه ضرب الناس بعطن قال أبو حامت رؤاي النيب صلى هللا

صلى هللا عليه وسلم يف منامه كأنه على قليب والقليب يف انتفاع املسلمني به كأمر املسلمني مث قال 
صلى هللا عليه وسلم فنزعت منها ما شاء هللا مث أخذ مين بن أيب قحافة فنزع منها ذنواب أو ذنوبني 

ان خالفة أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه سنتني وأايما مث قال صلى هللا يريد أمر املسلمني فالذنوابن كا
عليه وسلم مث أخذها عمر بن اخلطاب فصح مبا ذكرت استخالف عمر بعد أيب بكر رضى هللا تعاىل 

 عنهما بدليل السنة املصرحة اليت ذكرانها 
 

ألرض بعد أيب بكر الصديق ذكر البيان أبن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه أول ما تنشق عنه ا
 رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين حدثنا عبد هللا بن انفع  6899] 

حدثنا عاصم بن عمر عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 عمر مث آيت أهل البقيع فيحشرون معي مث أنتظر أهل أان أول من تنشق عنه األرض مث أبو بكر مث

 مكة حىت حيشروا بني احلرمني 
 

ذكر البيان أبن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه كان أحب الناس إىل رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم بعد أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه 

 
ية أخربان خالد عن خالد عن أيب [ أخربان شباب بن صاحل بواسط حدثنا وهب بن بق 6900] 

عثمان النهدي حدثين عمرو بن العاص أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه على جيش ذات 
السالسل قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت مث 

 من قال مث عمر بن اخلطاب 
 

  بكر وعمر ذكر إثبات الرشد للمسلمني يف طاعة أيب
 



[ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا أبو عمر الضرير حفص بن عمر عن محاد بن سلمة  6901] 
عن اثبت عن عبد هللا بن رابح عن أيب قتادة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن يطع 

 الناس أاب بكر وعمر فقد أرشدوا 
 

 القتداء أبيب بكر وعمر بعده ذكر أمر املصطفى صلى هللا عليه وسلم املسلمني اب
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن سامل  6902] 
املرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه 

من بعدي وأشار إىل أيب بكر وعمر  وسلم فقال إين ال أرى بقائي فيكم إال قليال فاقتدوا ابلذين
 واهتدوا هبدي عمار وما حدثكم بن مسعود فاقبلوه 

 
ذكر شهادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم للصديق والفاروق بكل شيء كان يقوله صلى هللا عليه 

 وسلم 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا سعيد بن عامر  6903] 
بعي حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال الض

بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبها فالتفتت إليه فقلت إن مل خنلق هلذا إمنا خلقنا حلراثة األرض 
ا أان وأبو بكر فقال الناس سبحان هللا سبحان هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإين أؤمن هبذ
 وعمر وليسا يف القوم قال فقال الناس آمنا مبا آمن به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
 ذكر البيان أبن الصديق والفاروق يكوانن يف اجلنة سيدي كهول األمم فيها 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا حممد بن عقيل بن خويلد حدثنا  6904] 

بن بكر بن خنيس حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال قال رسول  خنيس
هللا صلى هللا عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني 

 واملرسلني 
 

 إايه  ذكر رضا املصطفى صلى هللا عليه وسلم عن عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه يف صحبته



 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا قطن بن نسري الغربي حدثنا جعفر بن سليمان  6905] 

الضبعي حدثنا اثبت البناين عن أيب رافع قال كان أبو لؤلؤة عبدا للمغرية بن شعبة وكان يصنع 
رضى هللا تعاىل األرحاء وكان املغرية يستغله كل يوم أبربعة دراهم فلقي أبو لؤلؤة عمر بن اخلطاب 

عنه فقال اي أمري املؤمنني إن املغرية قد أثقل علي غليت فكلمه خيفف عين فقال له عمر اتق هللا 
وأحسن إىل موالك فغضب العبد وقال وسع الناس كلهم عدلك غريي فأضمر على قتله فاصطنع 

هبذا أحدا إال  خنجرا له رأسان ومسه مث أتى به اهلرمزان فقال كيف ترى هذا فقال إنك ال تضرب
قتلته قال وحتني أبو لؤلؤة عمر فجاءه يف صالة الغداة حىت قام وراء عمر وكان عمر إذا أقيمت 

الصالة يقول أقيمو صفوفكم فقال كما كان يقول فلما كرب وجأه أبو لؤلؤة يف كتفه ووجأه يف 
ب به إىل خاصرته فسقط عمر وطعن خبنجره ثالثة عشر رجال فهلك منهم سبعة ومحل عمر فذه

منزله وصاح الناس حىت كادت تطلع الشمس فنادى الناس عبد الرمحن بن عوف اي أيها الناس 
الصالة الصالة قال ففزعوا إىل الصالة فتقدم عبد الرمحن بن عوف فصلى هبم أبقصر سورتني يف 

فشربه القرآن فلما قضى صالته توجهوا إىل عمر فدعا عمر بشراب لينظر ما قدر جرحه فأيت بنبيذ 
فخرج من جرحه فلم يدر أنبيذ هو أم دم فدعا بلنب فشربه فخرج من جرحه فقالوا ال أبس عليك 
اي أمري املؤمنني قال إن يكن القتل أبسا فقد قتلت فجعل الناس يثنون عليه يقولون جزاك هللا خريا 

أما وهللا على ما اي أمري املؤمنني كنت وكنت مث ينصرفون وجييء قوم آخرون فيثنون عليه فقال عمر 
تقولون وددت أين خرجت منها كفافا ال علي وال يل وإن صحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

سلمت يل فتكلم عبد هللا بن عباس وكان عند رأسه وكان خليطه كأنه من أهله وكان بن عباس يقرئه 
هللا صلى هللا عليه  القرآن فتكلم بن عباس فقال ال وهللا ال خترج منها كفافا لقد صحبت رسول

وسلم فصحبته وهو عنك راض خبري ما صحبه صاحب كنت له وكنت له وكنت له حىت قبض 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنك راض مث صحبت خليفة رسول هللا فكنت تنفذ أمره 

كنت تفعل وكنت له وكنت له مث وليتها ايامري املؤمنني أنت فوليتها خبري ما وليها وال وكنت تفعل و 
فكان عمر يسرتيح إىل حديث بن عباس فقال له عمر كرر علي حديثك فكرر عليه فقال عمر أما 

وهللا على ما تقول لو أن يل طالع األرض ذهبا الفتديت به اليوم من هول املطلع قد جعلتها 
ن بن شورى يف ستة عثمان وعلي بن أيب طالب وطلحة بن عبيد هللا والزبري بن العوام وعبد الرمح

عوف وسعد بن أيب وقاص وجعل عبد هللا بن عمر معهم مشريا وليس منهم وأجلهم ثالاث وأمر 
 صهيبا أن يصلي ابلناس رمحة هللا عليه ورضوانه 

 



 ذكر عثمان بن عفان األموي رضى هللا تعاىل عنه 
 

ربان معمر [ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا بن أيب السري حدثنا عبد الرزاق أخ 6906] 
عن الزهري عن حيىي بن سعيد بن العاص عن عائشة قالت استأذن أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه 

على النيب صلى هللا عليه وسلم وأان معه يف مرط واحد فأذن له فقضى إليه حاجته وهو على تلك 
فقضى إليه  احلال يف املرط مث خرج مث استأذن عليه عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه فأذن له

حاجته وأان على تلك احلال يف املرط مث خرج مث استأذن عليه عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه 
فأصلح عليه ثيابه وجلس فقضى إليه حاجته مث خرج قالت عائشة فقلت اي رسول هللا استأذن 
 عليك أبو بكر فقضى إليك حاجته وأنت على حالك تلك مث استأذن عليك عمر فقضى إليك

حاجته وأنت على ذلك احلال مث استأذن عليك عثمان فأصلحت ثيابك واحتفظت فقال اي عائشة 
 إن عثمان رجل حيي ولو أذنت له على تلك احلال خشيت أن ال يقضي إيل حاجته 

 
 ذكر تعظيم املصطفى صلى هللا عليه وسلم عثمان إذا املالئكة كانت تعظمه 

 
براهيم موىل ثقيف حدثنا الوليد بن شجاع السكوين [ أخربان حممد بن إسحاق بن إ 6907] 

حدثنا إمساعيل بن جعفر عن حممد بن أيب حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأيب سلمة بن عبد 
الرمحن أن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مضطجعا يف بيته  

ه وهو على تلك احلال فتحدث مث استأذن عمر فأذن كاشفا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن ل
له وهو على تلك احلال فتحدث مث استأذن عثمان فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسوى 

ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة اي رسول هللا دخل أبو بكر فلم هتش له ومل تبال به مث 
ان فجلست فسويت ثيابك فقال النيب صلى هللا دخل عمر فلم هتش له ومل تبال به مث دخل عثم

 عليه وسلم أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة 
 

 ذكر إثبات الشهادة لعثمان بن عفان رضوان هللا عليه وقد فعل 
 

[ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي حدثنا علي بن املديين حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا  6908] 
بن مالك حدثهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صعد أحد فتبعه  سعيد حدثنا قتادة أن أنس

 أبو بكر وعمر وعثمان فرجف هبم فقال اثبت نيب وصديق وشهيدان 



 
ذكر بيعة املصطفى صلى هللا عليه وسلم عثمان بن عفان يف بيعة الرضوان بضربه صلى هللا عليه 

 وسلم إحدى يديه على األخرى عنه 
 

سن بن سفيان الشيباين حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حسني بن علي [ أخربان احل 6909] 
عن زائدة عن كليب بن وائل عن حبيب بن أيب مليكة قال سأل رجل بن عمر عن عثمان أشهد 

بدرا فقال ال فقال أشهد بيعة الرضوان فقال ال قال كان فيمن توىل يوم التقى اجلمعان قال نعم قال 
انصرف فقيل البن عمر ما صنعت ينطلق هذا فيخرب الناس أنك تنقصت عثمان الرجل هللا أكرب مث 

قال ردوه علي فلما جاء قال حتفظ ما سألتين عنه فقال سألتك عن عثمان أشهد بدرا فقلت ال 
قال فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه يوم بدر يف حاجة له وضرب له بسهم وقال وسألتك 

ت ال قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثه يف حاجة له مث ضرب أشهد بيعة الرضوان فقل
بيده يل يده أيتهما خري يد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو يد عثمان قال وسألتك هل كان فيمن 
توىل يوم التقى اجلمعان فقلت نعم قال فإن هللا يقول } إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 

 نهم إن هللا غفور حليم { اذهب فاجهد على جهدك عفا هللا ع
 

 ذكر أمر املصطفى صلى هللا عليه وسلم أن يبشر عثمان بن عفان ابجلنة 
 

[ أخربان أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن احلجاج السامي حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن  6910] 
سلم كان يف حائط وأان معه فجاء احلكم عن أيب عثمان عن أيب موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه و 

رجل فاستفتح فقال افتح له وبشره ابجلنة فإذا هو أبو بكر مث جاء آخر فاستفتح فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم افتح له وبشره ابجلنة فإذا هو عمر بن اخلطاب مث جاء آخر فاستفتح فقال 

 ذا هو عثمان بن عفان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم افتح له وبشره ابجلنة فإ
 

ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن بشرى عثمان بن عفان ابجلنة كان ذلك يف الوقت الذي قال 
 ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن يلي اخلالفة وكان منه ما كان 

 
د حدثين [ أخربان أمحد بن مكرم بن خالد الربيت حدثنا علي بن املديين حدثنا محاد بن زي 6911] 

أيوب عن أيب عثمان النهدي عن أيب موسى األشعري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يل 



احفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقال ائذن له وبشره ابجلنة فإذا أبو بكر مث جاء رجل يستأذن 
مث  فقال ائذن له وبشره ابجلنة فإذا عمر مث جاء رجل يستأذن قال فسكت صلى هللا عليه وسلم

 قال ائذن له وبشره ابجلنة على بلوى شديدة تصيبه فإذا عثمان 
 

 ذكر سؤال عثمان بن عفان الصرب على ما أوعد من البلوى اليت تصيبه 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان النضر بن مشيل  6912] 
لنهدي عن أيب موسى األشعري عن رسول هللا حدثنا عثمان بن غياث الراسيب حدثنا أبو عثمان ا

صلى هللا عليه وسلم أنه كان متكئا يف حائط من حيطان املدينة وهو يقول بعود يف املاء والطني 
ينكت به فجاء رجل فاستفتح فقال صلى هللا عليه وسلم افتح له وبشره ابجلنة فإذا هو أبو بكر 

فتح له وبشره ابجلنة فإذا هو عمر ففتحت له ففتحت له وبشرته ابجلنة مث استفتح آخر فقال ا
وبشرته ابجلنة مث استفتح آخر فجلس ساعة مث قال افتح له وبشره ابجلنة على بلوى قال ففتحت 

 له فإذا هو عثمان فبشرته ابجلنة وقلت له الذي قال فقال اللهم صربا أو قال هللا املستعان 
 

 خلطاب عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنهما ذكر اخلرب الدال على أن اخلليفة بعد عمر بن ا
 

[ أخربان حممد بن عبيد هللا بن الفضل الكالعي حبمص حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد  6913] 
وحممد بن املصفى قاال حدثنا حممد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عمرو بن أابن بن عثمان 

 صلى هللا عليه وسلم قال إين أريت الليلة رجل عن جابر بن عبد هللا أنه كان حيدث أن رسول هللا
صاحل أن أاب بكر نيط برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونيط عمر أبيب بكر ونيط عثمان بعمر قال 

جابر فلما قمنا من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلنا أما الرجل الصاحل فرسول هللا صلى هللا 
عضهم ببعض فهم والة هذا األمر الذي بعث هللا به نبيه صلى هللا عليه وسلم وأما ما ذكر من نوط ب

 عليه وسلم 
 

 ذكر اخلرب الدال على أن عثمان بن عفان عند وقوع الفنت كان على احلق 
 

[ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف حدثنا حيىي بن معني حدثنا أبو أسامة  6914] 
ين هرمي بن احلارث وأسامة بن خرمي قال كاان يغازاين عن كهمس عن عبد هللا بن شقيق حدث



فحداثين وال يشعر كل واحد منهما أن صاحبه حدثنيه عن مرة البهزي قال بينما حنن مع رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يف طريق من طرق املدينة قال كيف تصنعون يف فتنة تثور يف أقطار األرض  

اي نيب هللا قال عليكم هبذا وأصحابه قال فأسرعت حىت  كأهنا صياصي البقر قالوا نصنع ماذا
 عطفت إىل الرجل قلت هذا اي نيب هللا قال هذا فإذا هو عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه 

 
ذكر اخلرب الدال على أن عثمان بن عفان عند وقوع الفنت مل خيلع نفسه لزجر املصطفى صلى هللا 

 عليه وسلم إايه عنه 
 

ربان عمران بن موسى بن جماشع حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب [ أخ 6915] 
حدثين معاوية بن صاحل حدثين ربيعة بن يزيد الدمشقي حدثين عبد هللا بن قيس أنه مسع النعمان بن 

بشري أنه أرسله معاوية بن أيب سفيان بكتاب إىل عائشة فدفعه إليها فقالت أال أحدثك حبديث 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت بلى قالت إين عنده ذات يوم أان وحفصة فقال مسعته من 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو كان عندان رجل حيدثنا فقلت اي رسول هللا أبعث إىل أيب بكر 
جييء فيحدثنا قالت فسكت فقالت حفصة اي رسول هللا أبعث إىل عمر فيجيء فيحدثنا قالت 

ليه وسلم فدعا رجال فأسر إليه بشيء دوننا فذهب فجاء عثمان فأقبل عليه فسكت صلى هللا ع
بوجهه فسمعته صلى هللا عليه وسلم يقول اي عثمان إن هللا لعله يقمصك قميصا فإن أرادوك على 

خلعه فال ختلعه ثالاث قلت اي أم املؤمنني فأين كنت عن هذا احلديث قالت اي بين أنسيته كأين مل 
أبو حامت هذا عبد هللا بن قيس اللخمي مات سنة أربع وعشرين ومئة وليس هذا أمسعه قط قال 

 بعبد هللا بن أيب قيس صاحب عائشة 
 

 ذكر نفقة عثمان بن عفان يف جيش العسرة 
 

[ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار حدثنا أبو نصر التمار حدثنا عبيد هللا بن عمرو  6916] 
يب إسحاق عن أيب عبد الرمحن السلمي قال ملا حصر عثمان وأحيط عن زيد بن أيب أنيسة عن أ

بداره أشرف على الناس فقال نشدتكم ابهلل هل تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني 
انتفض بنا حراء قال اثبت حراء فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد قالوا اللهم نعم قال 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال يف غزوة العسرة من ينفق نفقة نشدتكم ابهلل هل تعلمون أن رسول 
متقبلة والناس يومئذ معسرون جمهدون فجهزت ثلث ذلك اجليش من مايل فقالوا اللهم نعم مث قال 



نشدتكم ابهلل هل تعلمون أن رومة مل يكن يشرب منها إال بثمن فابتعتها مبايل فجعلتها للغين والفقري 
 للهم نعم يف أشياء عددها وابن السبيل فقالوا ا

 
ذكر رضا املصطفى صلى هللا عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه عند خروجه من 

 الدنيا 
 

[ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو عوانة عن  6917] 
ر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه حصني بن عبد الرمحن السلمي عن عمرو بن ميمون أنه رأى عم

قبل أن يصاب أبايم ابملدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال أختافان أن تكوان 
محلتما األرض ماال تطيق قاال محلناها أمرا هي له مطيقة وما فيها كثري فضل فقال انظرا أن ال تكوان 

لمين هللا ألدعن أرامل أهل العراق ال حيتجن إىل أحد محلتما األرض ما ال تطيق فقاال ال فقال لئن س
بعدي قال فما أتت عليه إىل رابعة حىت أصيب قال عمرو بن ميمون وإين لقائم ما بيين وبينه إال 

عبد هللا بن عباس غداة أصيب وكان إذا مر بني الصفني قام بينهما فإذا رأى خلال قال استووا حىت 
 قال رمبا قرأ سورة يوسف أو النحل يف الركعة األوىل حىت جيتمع إذا مل ير فيهم خلال تقدم فكرب

الناس قال فما كان إال أن كرب فسمعته يقول قتلين الكلب أو أكلين الكلب حني طعنه وطار العلج 
بسكني ذي طرفني ال مير على أحد ميينا ومشاال إال طعنه حىت طعن ثالثة عشر رجال فمات منهم 

من املسلمني طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ حنر نفسه تسعة فلما رأى ذلك رجل 
وأخذ عمر بيد عبد الرمحن بن عوف فقدمه فأما من يلي عمر فقد رأى الذي رأيت وأما نواحي 
املسجد فإهنم ال يدرون ما األمر غري أهنم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان هللا سبحان هللا 

خفيفة فلما انصرفوا قال اي بن عباس انظر من قتلين فجال ساعة  فصلى عبد الرمحن ابلناس صالة
مث قال غالم املغرية بن شعبة فقال قاتله هللا لقد كنت أمرته مبعروف مث قال احلمد هلل الذي مل جيعل 
منييت بيد رجل يدعي اإلسالم كنت أنت وأبوك حتبان أن يكثر العلوج ابملدينة وكان العباس أكثرهم 

إىل بيته فكأن الناس مل تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول خناف عليه وقائل يقول  رقيقا فاحتمل
ال أبس فأيت بنبيذ فشرب منه فخرج من جرحه مث أيت بلنب فشرب منه فخرج من جرحه فعرفوا أنه 
ميت ووجلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر اي أمري املؤمنني ببشرى هللا 

ان لك من صحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقدم اإلسالم ما قد عملت مث استخلفت قد ك
فعدلت مث شهادة قال اي بن أخي وددت أن ذلك كفاف ال علي وال يل فلما أدبر الرجل إذا إزاره 

ميس األرض فقال ردوا علي الغالم فقال اي بن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك اي 



 انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة ومثانني ألفا فقال إن وىف مال آل عمر فأده عبد هللا
من أمواهلم وإال فسل يف بين عدي بن كعب فإن مل يف أبمواهلم فسل يف قريش وال تعدهم إىل 
غريهم اذهب إىل أم املؤمنني عائشة فقل هلا يقرأ عليك عمر بن اخلطاب السالم وال تقل أمري 

نني فإين لست للمؤمنني أبمري فقل يستأذن عمر بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم عبد املؤم
هللا مث استأذن فوجدها تبكي فقال هلا يستأذن عمر بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه فقالت وهللا  

كنت أردته لنفسي وألوثرنه اليوم على نفسي فجاء فلما أقبل قيل هذا عبد هللا قد جاء فقال 
ين فأسنده إليه رجل فقال ما قالت قال الذي حتب اي أمري املؤمنني قد أذنت لك قال احلمد هلل ارفعا

ما كان شيء أهم إيل من ذلك املضطجع فإذا أان قبضت فسلم وقل يستأذن عمر بن اخلطاب فإن 
أذنت يل فأدخلوين وإن ردتين فردوين إىل مقابر املسلمني مث جاءت أم املؤمنني حفصة والنساء 

سرتهنا فلما رأيناها قمنا فمكثت عنده ساعة مث استأذن الرجال فوجلت داخال مث مسعنا بكاءها من ي
الداخل فقيل له أوص اي أمري املؤمنني استخلف قال ما أرى أحد أحق هبذا األمر من هؤالء النفر 

زبري الذين تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وطلحة وعثمان وال
وعبد الرمحن بن عوف وسعدا رضى هللا تعاىل عنهم قال وليشهد عبد هللا بن عمر وليس له من 

األمر شيء كهيئة التعزية له فإن أصاب األمر سعدا فهو ذلك وإال فليستعن به أيكم ما أمر فإين مل 
األولني أن يعلم أعزله من عجز وال خيانة مث قال أوصي اخلليفة بعدي بتقوى هللا وأوصيه ابملهاجرين 

هلم فيئهم وحيفظ هلم حرمتهم وأوصيه ابألنصار خريا الذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم أن يقبل 
من حمسنهم ويعفى عن مسيئهم وأوصيه أبهل األمصار خريا فإهنم ردء اإلسالم وجباة املال وغيظ 

إهنم أصل العرب ومادة العدو وأن ال يؤخذ منهم إال فضلهم عن رضا وأوصيه ابألعراب خريا 
اإلسالم أن يؤخذ منهم من حواشي أمواهلم فريد يف فقرائهم وأوصيه بذمة هللا وذمة رسوله صلى هللا 
عليه وسلم أن يوىف هلم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن ال يكلفوا إال طاقتهم فلما تويف رضوان 

ذن عمر فقالت أدخلوه فأدخل فوضع هللا عليه خرجنا به منشي فسلم عبد هللا بن عمر فقال يستأ
هناك مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه ورجعوا اجتمع هؤالء الرهط فقال عبد الرمحن بن عوف 

اجعلوا أمركم إىل ثالثة منكم فقال الزبري قد جعلت أمري إىل علي وقال سعد قد جعلت أمري إىل 
الثة علي وعثمان وعبد الرمحن عبد الرمحن وقال طلحة قد جعلت أمري إىل عثمان فجاء هؤالء الث

بن عوف فقال عبد الرمحن لآلخرين أيكما يتربأ من هذا األمر وجيعله إليه وهللا عليه واإلسالم 
لينظرن أفضلهم يف نفسه وليحرصن على صالح األمة قال فأسكت الشيخان علي وعثمان فقال 

فجاء بعلي فقال لك من القدم عبد الرمحن اجعلوه إيل وهللا علي أن ال آلو عن أفضلكم قاال نعم 
واإلسالم والقرابة ما قد علمت آهلل عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن 



مث جاء بعثمان فقال له مثل ذلك فلما أخذ امليثاق قال لعثمان ارفع يدك فبايعه مث ابيعه علي مث وجل 
 أهل الدار فبايعوه 

 
 وسلم إىل عثمان بن عفان ما حيل به من أمته بعده  ذكر عهد املصطفى صلى هللا عليه

 
[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن إمساعيل  6918] 

بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرضه 
 رسول هللا أال ندعو لك أاب بكر فسكت قلنا عمر وددت أن عندي بعض أصحايب قالت فقلنا اي

فسكت قلنا علي فسكت قلنا عثمان قال نعم قالت فأرسلنا إىل عثمان قال فجعل النيب صلى هللا 
عليه وسلم يكلمه ووجهه يتغري قال قيس فحدثين أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار إن رسول هللا 

 صابر عليه قال قيس كانوا يرون أنه ذلك اليوم صلى هللا عليه وسلم عهد إيل عهدا وأان 
 

 ذكر تسبيل عثمان بن عفان رومة على املسلمني 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي  6919] 
ىل أيب وأمحد بن املقدام قاال حدثنا املعتمر بن سليمان حدثنا أيب حدثنا أبو نضرة عن أيب سعيد مو 

أسيد األنصاري قال مسع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم فلما مسعوا به أقبلوا حنوه 
إىل املكان الذي هو فيه فقالوا له ادع املصحف فدعا ابملصحف فقال له افتح السابعة قال وكانوا 

هللا لكم من رزق يسمون سورة يونس السابعة فقرأها حىت أتى على هذه اآلية قل أرأيتم ما أنزل 
فجعلتم منه حراما وحالال قل آهلل أذن لكم أم على هللا تفرتون قالوا له قف أرأيت ما محيت من 

احلمى آهلل أذن لك به أم على هللا تفرتي فقال أمضه نزلت يف كذا وكذا وأما احلمى إلبل الصدقة 
مضه قالوا فجعلوا أيخذونه فلما ولدت زادت إبل الصدقة فزدت يف احلمى ملا زاد يف إبل الصدقة أ

آبية آية فيقول أمضه نزلت يف كذا وكذا فقال هلم ما تريدون قال ميثاقك قال فكتبوا عليه شرطا 
فأخذ عليهم أن ال يشقوا عصا وال يفارقوا مجاعة ما قام هلم بشرطهم وقال هلم ما تريدون قالوا نريد 

ملن قاتل عليه وهلؤالء الشيوخ من أصحاب أن ال أيخذ أهل املدينة عطاء قال ال إمنا هذا املال 
حممد صلى هللا عليه وسلم قال فرضوا وأقبلوا معه إىل املدينة راضني قال فقام فخطب فقال أال من  
كان له زرع فليلحق بزرعه ومن كان له ضرع فليحتلبه أال إنه ال مال لكم عندان إمنا هذا املال ملن 

مد صلى هللا عليه وسلم قال فغضب الناس وقالوا هذا قاتل عليه وهلؤالء الشيوخ من أصحاب حم



مكر بين أمية قال مث رجع املصريون فبينما هم يف الطريق إذا هم براكب يتعرض هلم مث يفارقهم مث 
يرجع إليهم مث يفارقهم ويسبهم قالوا مالك إن لك األمان ما شأنك قال أان رسول أمري املؤمنني إىل 

هم ابلكتاب على لسان عثمان عليه خامته إىل عامله مبصر أن  عامله مبصر قال ففتشوه فإذا
يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم فأقبلوا حىت قدموا املدينة فأتوا عليا فقالوا أمل تر إىل 
عدو هللا كتب فينا بكذا وكذا وإن هللا قد أحل دمه قم معنا إليه قال وهللا ال أقوم معكم قالوا فلم  

قال وهللا ما كتبت إليكم كتااب قط فنظر بعضهم إىل بعض مث قال بعضهم إىل بعض أهلذا كتبت إلينا 
تقاتلون أو هلذا تغضبون فانطلق علي فخرج من املدينة إىل قرية وانطلقوا حىت دخلوا على عثمان 

الذي  فقالوا كتبت بكذا وكذا فقال إمنا مها اثنتان أن تقيموا علي رجلني من املسلمني أو مييين ابهلل
ال إله إال هللا ما كتبت وال أمليت وال علمت وقد تعلمون أن الكتاب يكتب على لسان الرجل وقد 
ينقش اخلامت على اخلامت فقالوا وهللا أحل هللا دمك ونقضوا العهد وامليثاق فحاصروه فأشرف عليهم 

يرد رجل يف نفسه ذات يوم فقال السالم عليكم فما أمسع أحدا من الناس رد عليه السالم إال أن 
فقال أنشدكم هللا هل علمتم أين اشرتيت رومة من مايل فجعلت رشائي فيها كرشاء رجل من 

املسلمني قيل نعم قال فعالم متنعوين أن أشرب منها حىت أفطر على ماء البحر أنشدكم هللا هل 
ن أحدا من علمتم أين اشرتيت كذا وكذا من األرض فزدته يف املسجد قيل نعم قال فهل علمتم أ

الناس منع أن يصلي فيه قبلي أنشدكم هللا هل مسعتم نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر كذا وكذا 
أشياء يف شأنه عددها قال ورأيته أشرف عليهم مرة أخرى فوعظهم وذكرهم فلم أتخذ منهم املوعظة 

خذ منهم فقال المرأته وكان الناس أتخذ منهم املوعظة يف أول ما يسمعوهنا فإذا أعيدت عليهم مل أت
افتحي الباب ووضع املصحف بني يديه وذلك أنه رأى من الليل أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم 

يقول له أفطر عندان الليلة فدخل عليه رجل فقال بيين وبينك كتاب هللا فخرج وتركه مث دخل عليه 
ابلسيف فاتقاه بيده فقطعها  آخر فقال بيين وبينك كتاب هللا واملصحف بني يديه قال فأهوى له

فال أدري أقطعها ومل يبنها أم أابهنا قال عثمان أما وهللا إهنا ألول كف خطت املفصل ويف غري 
حديث أيب سعيد فدخل عليه التجييب فضربه مشقصا فنضح الدم على هذه اآلية } فسيكفيكهم 

بنت الفرافصة يف حديث  هللا وهو السميع العليم { قال وإهنا يف املصحف ما حكت قال وأخذت
أيب سعيد حليها ووضعته يف حجرها وذلك قبل أن يقتل فلما قتل تفاجت عليه قال بعضهم قاتلها 

 هللا ما أعظم عجيزهتا فعلمت أن أعداء هللا مل يريدوا إال الدنيا 
 

 ذكر مغفرة هللا جل وعال لعثمان بن عفان رضى هللا تعاىل عنه بتسبيله رومة 
 



ان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا بن إدريس عن حصني عن [ أخرب  6920] 
عمرو بن جاوان عن األحنف بن قيس قال قدمنا املدينة فجاء عثمان فقيل هذا عثمان وعليه ملية 
له صفراء قد قنع هبا رأسه قال ها هنا علي قالوا نعم قال ها هنا طلحة قالوا نعم قال أنشدكم ابهلل 

إله إال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من ابتاع مربد بين فالن غفر  الذي ال
هللا له فابتعته بعشرين ألفا أو مخسة وعشرين ألفا فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت له قد 

ي ال إله ابتعته فقال اجعله يف مسجدان وأجره لك قال فقالوا اللهم نعم قال فقال أنشدكم ابهلل الذ
إال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من يبتاع رومة غفر هللا له فابتعتها بكذا 

وكذا مث أتيته فقلت قد ابتعتها فقال اجعلها سقاية للمسلمني وأجرها لك قال فقالوا اللهم نعم قال 
يه وسلم نظر يف وجوه القوم أنشدكم ابهلل الذي ال إله إال هو أتعلمون أن رسول هللا صلى هللا عل

فقال من جهز هؤالء غفر هللا له يعين جيش العسرة فجهزهتم حىت مل يفقدوا عقاال وال خطاما قالوا 
 اللهم نعم قال اللهم اشهد ثالاث 

 
 ذكر علي بن أيب طالب بن عبد املطلب اهلامشي رضوان هللا عليه وقد فعل 

 
ثنا حممد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن [ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حد 6921] 

احلكم قال مسعت بن أيب ليلى حدثنا علي بن أيب طالب أن فاطمة شكت مما تلقى من أثر الرحى 
فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم سيب فانطلقت فلم جتده فوجدت عائشة فأخربهتا فلما جاء النيب 

فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم إلينا وقد أخذان  صلى هللا عليه وسلم أخربته عائشة مبجيء فاطمة
مضاجعنا فذهبت ألقوم فقال على مكانكما فقعد بيننا حىت وجدت برد قدميه على صدري فقال 

أال أعلمكما خريا مما سألتماين إذا أخذمتا مضاجعكما فكربا أربعا وثالثني وسبحا ثالاث وثالثني 
 ادم وحتمدا ثالاث وثالثني فهو خري لكما من خ

 
 ذكر ما كان يلبس علي وفاطمة حينئذ ابلليل 

 
[ أخربان أمحد بن حيىي بن زهري بتسرت حدثنا زايد بن حيىي احلساين حدثنا أزهر السمان  6922] 

عن بن عون عن بن سريين عن عبيدة عن علي قال شكت يل فاطمة من الطحني فقلت لو أتيت 
عليه وسلم فلم تصادفه فرجعت مكاهنا فلما جاء  أابك فسألتيه خادما قال فأتت النيب صلى هللا

أخرب فأاتان وعلينا قطيفة إذا لبسناها طوال خرجت منها جنوبنا وإذا لبسناها عرضا خرجت منها 



أقدامنا ورؤوسنا قال اي فاطمة أخربت أنك جئت فهل كانت لك حاجة قالت ال قلت بلى شكت 
فقال أفال أدلكما على ما هو خري لكما من  إيل من الطحني فقلت لو أتيت أابك فسألتيه خادما

خادم إذا أخذمتا مضاجعكما تقوالن ثالاث وثالثني وثالاث وثالثني وأربعا وثالثني تسبيحة وحتميدة 
 وتكبرية 

 
ذكر البيان أبن أذى علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه مقرون أبذى املصطفى صلى هللا عليه 

 وسلم 
 

بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا مالك بن إمساعيل حدثنا مسعود بن  [ أخربان احلسن 6923] 
سعد حدثنا حممد بن إسحاق عن الفضل بن معقل عن عبد هللا بن نيار األسلمي عن عمرو بن 

شاس قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد آذيتين قلت اي رسول هللا ما أحب أن أوذيك 
ل أبو حامت هذا هو الفضل بن عبد هللا بن معقل بن سنان قال من آذى عليا فقد آذاين قا

 األشجعي نسبه بن إسحاق إىل جده ومسعود بن سعد اجلعفي كويف كنيته أبو سعد 
 

 ذكر اخلرب الدال على أن حمبة املرء علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه من اإلميان 
 

د بن الصباح اجلرجرائي حدثنا أبو [ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا حمم 6924] 
معاوية عن األعمش عن عدي بن اثبت عن زر بن حبيش عن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل 
عنه قال والذي فلق احلبة وذرأ النسمة إنه لعهد النيب األمي صلى هللا عليه وسلم إيل أنه ال جيبين 

 إال مؤمن وال يبغضين إال منافق 
 

 لى هللا عليه وسلم عليا أاب تراب ذكر تسمية املصطفى ص
 

[ أخربان حممد بن احلسن بن خليل حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم  6925] 
عن أبيه عن سهل بن سعد أن رجال جاءه فقال هذا فالن أمري من أمراء املدينة يدعوك لتسب عليا 

ك سهل فقال وهللا ما مساه إايه إال رسول على املنرب قال أقول ماذا قال تقول له أبو تراب فضح
هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان لعلي اسم أحب إليه منه دخل علي على فاطمة مث خرج فأتى 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة فقال أين بن عمك قالت هو ذا مضطجع يف املسجد فخرج 



فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النيب صلى هللا عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره 
ميسح الرتاب عن ظهره ويقول اجلس أاب تراب وهللا ما كان اسم أحب إليه منه ما مساه إايه إال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

 ذكر خرب أوهم يف أتويله مجاعة مل حيكموا صناعة العلم 
 

حدثنا يوسف بن املاجشون حدثنا حممد  [ أخربان أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي 6926] 
بن املنكدر عن سعيد بن املسيب عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن سعد أن النيب صلى هللا عليه 

وسلم قال لعلي أنت مين مبنزلة هارون من موسى قال فأحببت أن أسأله سعدا فقلت له أنت 
 مسعت هذا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال نعم 

 
 الوقت الذي خاطب املصطفى صلى هللا عليه وسلم هبذا القول ذكر 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن احلكم  6927] 

عن مصعب بن سعد عن سعد بن أيب وقاص قال خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب 
بوك فقال اي رسول هللا ختلفين يف النساء والصبيان فقال أما طالب رضى هللا تعاىل عنه يف غزوة ت

 ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي 
 

 ذكر مغفرة هللا جل وعال ذنوب علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه 
 

الرحيم بن [ أخربان حممد بن إسحاق الثقفي حدثنا عبد هللا بن عمر أابن حدثنا عبد  6928] 
سليمان أخربين علي بن صاحل اهلمداين عن أيب إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن 

علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي علي أال 
ال إله إال هللا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك ال إله إال هللا العلي العظيم 

 احلليم الكرمي سبحان هللا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم واحلمد هلل رب العاملني 
 

ذكر البيان أبن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه انصر ملن انتصر به من املسلمني بعد 
 املصطفى صلى هللا عليه وسلم 



 
ر بن شقيق حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد [ أخربان أبو يعلى حدثنا احلسن بن عم 6929] 

الرشك عن مطرف بن عبد هللا بن الشخري عن عمران بن حصني قال بعث رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم سرية واستعمل عليهم عليا قال فمضى علي يف السرية فأصاب جارية فأنكر ذلك عليه 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم أخربانه مبا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا إذا لقينا ر 
صنع علي قال عمران وكان املسلمون إذا قدموا من سفر بدؤوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
فسلموا عليه ونظروا إليه مث ينصرفون إىل رحاهلم فلما قدمت السرية سلموا على رسول هللا صلى 

هللا أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا فأعرض عنه مث  هللا عليه وسلم فقام أحد األربعة فقال اي رسول
قال آخر فقال اي رسول هللا أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا فأعرض عنه مث قام آخر فقال اي رسول 

هللا أمل تر أن علينا صنع كذا وكذا فأقبل إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والغضب يعرف يف 
 إن عليا مين وأان منه وهو ويل كل مؤمن بعدي  وجهه فقال ما تريدون من علي ثالاث

 
ذكر البيان أبن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه كان انصر كل ما انصره رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم 
 

[ أخربان حممد بن طاهر بن أيب الدميك حدثنا إبراهيم بن زايد حدثنا أبو معاوية حدثنا  6930] 
ة عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  األعمش عن سعد بن عبيد

 كنت وليه فعلي وليه 
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابلوالية ملن ويل عليا واملعادة ملن عاداه 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان أبو نعيم وحيىي بن  6931] 
ال حدثنا فطر بن خليفة عن أيب الطفيل قال قال علي أنشد هللا كل امرئ مسع رسول هللا آدم قا

صلى هللا عليه وسلم يقول يوم غدير خم ملا قام فقام أانس فشهدوا أهنم مسعوه يقول ألستم تعلمون 
ه اللهم أين أوىل الناس ابملؤمنني من أنفسهم قالوا بلى اي رسول هللا قال من كنت مواله فإن هذا موال

وال من وااله وعاد من عاداه فخرجت ويف نفسي من ذلك شيء فلقيت زيد بن أرقم فذكرت ذلك 
له فقال قد مسعناه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ذلك له قال أبو نعيم فقلت لفطر كم 



رضى هللا تعاىل بني هذا القوم وبني موته قال مائة يوم قال أبو حامت يريد به موت علي بن أيب طالب 
 عنه 

 
 ذكر فتح هللا جل وعال خيرب على يدي علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز  6932] 

عطني الراية بن أيب حازم عن أيب حازم عن سهل بن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أل
غدا رجال يفتح هللا على يديه قال فبات الناس ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أيب طالب قالوا تشتكي 

حىت كأن مل يكن به وجع عيناه اي رسول هللا قال فأرسلوا إليه فلما جاء بصق يف عينيه ودعا له فربأ 
وأعطاه الراية فقال علي اي رسول هللا أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا قال 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 

 
 بة علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه ورسوله ذكر إثبات حم

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يعلى بن عبيد عن أيب منني  6933] 

يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألدفعن الراية 
تطاول القوم فقال أين علي فقالوا يشتكي عينه فدعاه فبزق يف  اليوم إىل رجل حيب هللا ورسوله ف

 كفيه ومسح هبما عني علي مث دفع إليه الراية ففتح هللا عليه 
 

ذكر وصف ما كان يقاتل عليه علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه قدام املصطفى صلى هللا عليه 
 وسلم 

 
جاج السامي حدثنا محاد بن سلمة عن سهيل بن [ أخربان أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن احل 6934] 

أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يوم خيرب ألدفعن اليوم 
اللواء إىل رجل حيب هللا ورسوله يفتح هللا عليه قال عمر فما أحببت اإلمارة إال يومئذ فتطاولت هلا 

قال له اذهب وال تلتفت حىت يفتح هللا عليك فمشى هنيهة مث فقال لعلي قم فدفع اللواء إليه مث 



قام ومل يلتفت للعزمة فقال على ما أقاتل الناس قال النيب صلى هللا عليه وسلم قاتلهم حىت يشهدوا 
 أن ال إله إال هللا فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على هللا 

 
وعال ورسوله صلى هللا عليه وسلم علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه ذكر إثبات حمبة هللا جل 

 وقد 
 

[ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عكرمة بن عمار  6935] 
حدثنا إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال خرجنا إىل خيرب وكان عمي عامر يرجتز ابلقوم وهو 

 يقول 
 لوال هللا ما اهتدينا وهللا 

 وال تصدقنا وال صلينا 
 وحنن عن فضلك ما استغنينا 

 فثبت األقدام إن القينا 
 وأنزلن سكينة علينا 

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من هذا قالوا عامر قال غفر لك ربك اي عامر وما استغفر رسول 
رسول هللا لو متعتنا بعامر فلما قدمنا هللا صلى هللا عليه وسلم لرجل خصة إال استشهد قال عمر اي 

 خيرب خرج مرحب خيطر بسيفه وهو ملكهم وهو يقول 
 قد علمت خيرب أين مرحب 
 شاكي السالح بطل جمرب 
 إذا احلروب أقبلت تلهب 

 فنزل عامر فقال 
 قد علمت خيرب أين عامر 

ليسفل له  شاكي السالح بطل مغامر فاختلفا ضربتني فوقع سيف مرحب يف فرس عامر فذهب
فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت منها نفسه وإذا نفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأان أبكي فقلت اي 

انس من  رسول هللا بطل عمل عامر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قال هذا قال قلت
أصحابك فقال صلى هللا عليه وسلم بل له أجره مرتني مث أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
إىل علي بن أيب طالب فأتيته وهو أرمد فقال ألعطني الراية اليوم رجال حيب هللا ورسوله وحيبه هللا 



بصق يف عينه فربأ ورسوله فجئت به أقوده وهو أرمد حىت أتيت به النيب صلى هللا عليه وسلم ف
 وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال 

 قد علمت خيرب أين مرحب 
 شاكي السالح بطل جمرب 
 إذا احلروب أقبلت تلهب 

 فقال علي بن أيب طالب أان 
 الذي مستين أمي حيدره 

 كليث غاابت كريه املنظره 
 أوفيهم ابلصاع كيل السندره 

على يدي علي بن أيب طالب قال أبو حامت هكذا قال فضربه ففلق رأس مرحب فقتله وكان الفتح 
 أخربان أبو خليفة يف فرس عامر وإمنا هو يف ترس عامر 

 
 ذكر وصف خروج علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه برايته إىل أعداء هللا 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبد هللا بن منري عن  6936] 

بن أيب خالد عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي قال مسعت احلسن بن علي قام فخطب  إمساعيل
الناس فقال اي أيها الناس لقد فارقكم أمس رجل ما سبقه وال يدركه اآلخرون لقد كان رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم يبعثه املبعث فيعطيه الراية فما يرجع حىت يفتح هللا عليه جربيل عن ميينه 
ئيل عن مشاله ما ترك بيضاء وال صفراء إال سبع مائة درهم فضلت من عطائه أراد أن يشرتي وميكا

 هبا خادما 
 

ذكر قتال علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه على أتويل القرآن كقتال املصطفى صلى هللا عليه 
 وسلم على تنزيله 

 
 شيبة حدثنا جرير عن األعمش عن [ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا عثمان بن أيب 6937] 

إمساعيل بن رجاء عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
إن منكم من يقاتل على أتويل القرآن كما قاتلت على تنزيله قال أبو بكر أان هو اي رسول هللا قال 

 النعل قال وكان أعطى عليا نعله خيصفه ال قال عمر أان هو اي رسول هللا قال ال ولكن خاصف 



 
 ذكر وصف القوم الذين قاتلهم علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه علي أتويل القرآن 

 
[ أخربان حممد بن سعيد املروزي ابلبصرة حدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن جرير بن  6938] 

السلماين قال ذكر علي رضوان هللا عليه حازم وأيب عمرو بن العالء عن حممد بن سريين عن عبيدة 
اخلوارج فقال فيهم رجل خمدج اليد أو مودن اليد لوال أن تبطروا ألخربتكم مبا وعد هللا على لسان 

نبيه صلى هللا عليه وسلم ملن قتلهم قال فقلت لعلي أمسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
 كعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب ال

 
 ذكر البيان أبن اخلوارج من أبغض خلق هللا جل وعال إليه 

[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربين عمرو  6939] 
بن احلارث وذكر بن سلم آخر معه عن بكري بن األشج عن بسر بن سعيد أن عبيد هللا بن أيب رافع 

عليه وسلم حدثه أن احلرورية ملا خرجت وهو مع علي فقالوا ال حكم إال  موىل رسول هللا صلى هللا
هلل فقال علي رضى هللا تعاىل عنه كلمة حق أريد هبا ابطل إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصف 

أانسا إين ألعرف وصفهم يف هؤالء يقولون احلق أبلسنتهم ال جيوز هذا منهم وأشار إىل حلقة من 
إليه فيهم أسود إحدى يديه حلمة ثدي فلما قتلهم علي رضى هللا تعاىل عنه قال  أبغض خلق هللا

انظروا فنظروا فلم جيدوا فقال ارجعوا فوهللا ما كذبت وال كذبت مرتني أو ثالاث مث وجدوه يف خربة 
 فأتوا به حىت وضعوه بني يديه قال عبيد هللا وأان حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم 

 
 ملصطفى صلى هللا عليه وسلم ابلشفاء لعلي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه من علته ذكر دعاء ا

 
[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا بندار حدثنا حيىي وحممد قاال حدثنا شعبة عن  6940] 

عمرو بن مرة عن عبد هللا بن سلمة عن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه قال كنت شاكيا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحين وإن كان فمر يب 

متأخرا فارفعين وإن كان بالء فصربين فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف قلت فأعاد 
 عليه قال فضربه برجله وقال اللهم عافه أو اشفه شعبة الشاك قال فما اشتكيت وجعي ذلك بعد 

 



فيف هللا جل وعال عن هذه األمة بعلي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه الصدقة بني يدي ذكر خت
 جنواهم 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حيىي بن آدم حدثنا  6941] 

األشجعي عن سفيان عن عثمان بن املغرية الثقفي عن سامل بن أيب اجلعد عن علي بن علقمة 
مناري عن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه قال ملا نزلت } اي أيها الذين آمنوا إذا انجيتم األ

الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة { قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما ترى دينارا 
 قلت ال يطيقونه قال فكم قلت شعرية قال إنك لزهيد فنزلت } ءأشفقتم أن تقدموا بني يدي

 جنواكم صدقات { اآلية قال فيب خفف هللا عن هذه األمة 
[ أخربان عبد الرمحن بن حممد أبو صخرة ببغداد بني الصورين قال حدثنا حممد بن عبد  6942] 

هللا بن عمار قال حدثنا قاسم بن يزيد اجلرمي عن سفيان الثوري عن عثمان الثقفي عن سامل بن أيب 
مة األمناري عن علي بن أيب طالب قال ملا نزلت هذه اآلية } اي اجلعد الغطفاين عن علي بن علق

أيها الذي آمنوا إذا انجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة { قال قال النيب صلى هللا عليه 
وسلم لعلي اي علي مرهم أن يتصدقوا قال اي رسول هللا بكم قال بدينار قال ال يطيقونه قال 

قونه قال فبكم قال بشعرية قال فقال النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي فبنصف دينار قال ال يطي
إنك لزهيد قال فأنزل } ءأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات فإذا مل تفعلوا واتب هللا 

 عليكم فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة { قال فكان علي يقول يب خفف عن هذه األمة 
 

بعد عثمان بن عفان كان علي بن أيب طالب رضوان هللا عليهما  ذكر اخلرب الدال على أن اخلليفة
 ورمحته وقد فعل 

 
[ أخربان أبو يعلى حدثنا علي بن اجلعد اجلوهري أخربان محاد بن سلمة عن سعيد بن  6943] 

مجهان عن سفينة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث 
أمسك خالفة أيب بكر رضى هللا تعاىل عنه سنتني وعمر رضى هللا تعاىل عنه عشرا تكون ملكا قال 

وعثمان رضى هللا تعاىل عنه اثنيت عشرة وعلي رضى هللا تعاىل عنه ستا قال علي بن اجلعد قلت 
 حلماد بن سلمة سفينة القائل أمسك قال نعم 

 
 وقد فعل  ذكر وصف تزويج علي بن أيب طالب فاطمة رضى هللا تعاىل عنها



 
[ أخربان أبو شيبة داود بن إبراهيم بن داود بن يزيد البغدادي ابلفسطاط حدثنا احلسن  6944] 

بن محاد حدثنا حيىي بن يعلى األسلمي عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال 
د علمت مناصحيت جاء أبو بكر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقعد بني يديه فقال اي رسول هللا ق

وقدمي يف اإلسالم وإين وإين قال وما ذاك قال تزوجين فاطمة قال فسكت عنه فرجع أبو بكر إىل 
عمر فقال له قد هلكت وأهلكت قال وما ذاك قال خطبت فاطمة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 

فأتى عمر  فأعرض عين قال مكانك حىت آيت النيب صلى هللا عليه وسلم فأطلب مثل الذي طلبت
النيب صلى هللا عليه وسلم فقعد بني يديه فقال اي رسول هللا قد علمت مناصحيت وقدمي يف 

اإلسالم وإين وإين قال وما ذاك قال تزوجين فاطمة فسكت عنه فرجع إىل أيب بكر فقال له إنه 
 وأان أعاجل ينتطر أمر هللا فيها قم بنا إىل علي حىت أنمره يطلب مثل الذي طلبنا قال علي فأتياين

فسيال يل فقاال إان جئناك من عند بن عمك خبطبة قال علي فنبهاين ألمر فقمت أجر ردائي حىت 
أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقعدت بني يديه فقلت اي رسول هللا قد علمت قدمي يف اإلسالم 

وبدين قال ومناصحيت وإين وإين قال وما ذاك قلت تزوجين فاطمة قال وعندك شيء قلت فرسي 
أما فرسك فال بد لك منه وأما بدنك فبعها قال فبعتها أبربع مائة ومثانني فجئت هبا حىت وضعتها 

يف حجره فقبض منها قبضة فقال أي بالل ابتغنا هبا طيبا وأمرهم أن جيهزوها فجعل هلا سريرا 
 آتيك مشرطا ابلشرط ووسادة من أدم حشوها ليف وقال لعلي إذا أتتك فال حتدث شيئا حىت

فجاءت مع أم أمين حىت قعدت يف جانب البيت وأان يف جانب وجاء رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم فقال ها هنا أخي قالت أم أمين أخوك وقد زوجته ابنتك قال نعم ودخل رسول هللا صلى هللا 

ذه صلى عليه وسلم البيت فقال لفاطمة إيتيين مباء فقامت إىل قعب يف البيت فأتت فيه مباء فأخ
هللا عليه وسلم ومج فيه مث قال هلا تقدمي فتقدمت فنضح بني ثدييها وعلى رأسها وقال اللهم إين 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم مث قال صلى هللا عليه وسلم هلا أدبري فأدبرت فصب بني  

عليه وسلم إيتوين  كتفيها وقال اللهم إين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم مث قال صلى هللا
مباء قال علي فعلمت الذي يريد فقمت فمألت القعب ماء وأتيته به فأخذه ومج فيه مث قال يل 

تقدم فصب على رأسي وبني ثديي مث قال اللهم إين أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم مث قال 
الرجيم مث قال لعلي أدبر فأدبرت فصبه بني كتفي وقال اللهم إين أعيذه بك وذريته من الشيطان 

 ادخل أبهلك بسم هللا والربكة 
 

 ذكر ما أعطى علي رضى هللا تعاىل عنه يف صداق فاطمة 



 
[ حدثنا أبو يعلى قال حدثنا احلسن بن محاد سجادة حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا  6945] 

نيب صلى سعيد بن أيب عروبة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس قال ملا تزوج علي فاطمة قال ال
 هللا عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك احلطمية 

 
 ذكر وصف الدرع احلطمية اليت ذكرانها 

 
[ أخربان أمحد بن حممد بن الشرقي حدثنا أمحد بن منصور زاج حدثنا إسحاق بن إبراهيم  6946] 

أنه مسعه يقول ما استحل  قاضي مسرقند عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس
 علي فاطمة إال ببدن من حديد 

 
 ذكر وصف ما جهزت به فاطمة حني زفت إىل علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنهما 

 
[ أخربان احلسن بن إبراهيم اخلالل بواسط حدثنا شعيب بن أيوب الصريفيين حدثنا أبو  6947] 

ن علي بن أيب طالب قال جهز رسول هللا صلى أسامة عن زائدة عن عطاء بن السائب عن أبيه ع
هللا عليه وسلم فاطمة يف مخيلة ووسادة أدم حشوها ليف قال أبو حامت اخلميلة قطيفة بيضاء من 

 الصوف وصريفني قرية بواسط 
 

ذكر اإلخبار عما قال املصطفى صلى هللا عليه وسلم أليب بكر وعمر عند خطبتهما إليه ابنته 
 نهما فيه فاطمة عند إعراضه ع

 
[ أخربان حممد بن أمحد بن أيب عون بنسا حدثنا أبو عمار احلسني بن حريث حدثنا  6948] 

الفضل بن موسى عن احلسني بن واقد عن بن بريدة عن أبيه قال خطب أبو بكر وعمر فاطمة 
 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنا صغرية فخطبها علي فزوجها منه 

 
 سول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر إبراهيم بن ر 

 



[ أخربان أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر احلوضي قاال حدثنا  6949] 
شعبة أخربين عدي بن اثبت قال مسعت الرباء يقول ملا تويف إبراهيم بن رسول هللا صلى هللا عليه 

 نة وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن له مرضعا يف اجل
 

 ذكر حمبة املصطفى صلى هللا عليه وسلم البنه إبراهيم 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي واألشج قاال  6950] 
حدثنا بن علية عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا أرحم ابلعيال 

ان إبراهيم ابنه مسرتضعا يف عوايل املدينة فكان ينطلق وحنن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ك
معه فيدخل البيت وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ويرجع قال عمرو فلما مات إبراهيم قال رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم إن ابين إبراهيم كان يف الثدي وإن له ظئرين تكمالن رضاعه يف اجلنة 
 

 املصطفى صلى هللا عليه وسلم ورضي عنها وقد فعل ذكر فاطمة الزهراء ابنة 
 

[ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا بن أيب السري حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر  6951] 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري نساء العاملني مرمي بنت 

 حممد صلى هللا عليه وسلم وآسية امرأة فرعون عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت 
 

 ذكر البيان أبن فاطمة تكون يف اجلنة سيدة النساء فيها خال مرمي 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا علي بن مسهر عن حممد  6952] 
 عليه وسلم رأيتك بن عمرو عن أيب سلمة عن عائشة قالت قلت لفاطمة بنت رسول هللا صلى هللا

أكببت على النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرضه فبكيت مث أكببت عليه الثانية فضحكت قالت 
أكببت عليه فأخربين أنه ميت فبكيت مث أكببت عليه الثانية فأخربين أين أول أهله حلوقا به وأين 

 سيدة نساء أهل اجلنة إال مرمي بنت عمران فضحكت 
 ى هللا عليه وسلم فاطمة أهنا أول الحق به من أهله بعد وفاته ذكر إخبار املصطفى صل

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا حممد بن الصباح حدثنا عثمان  6953] 
بن عمر حدثنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن املنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم 



أحدا كان أشبه كالما وحديثا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من  املؤمنني عائشة أهنا قالت ما رأيت
فاطمة وكانت إذا دخلت عليه قام إليها وقبلها ورحب هبا وأخذ بيدها وأجلسها يف جملسه وكانت 
هي إذا دخل عليها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده فدخلت عليه يف مرضه الذي تويف فيه فأسر 

حكت فقالت كنت أحسب أن هلذه املرأة فضال على الناس فإذا هي إليها فبكت مث أسر إليها فض
امرأة منهن بينا هي تبكي إذا هي تضحك فلما تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سألتها عن 

 ذلك فقال أسر إيل أنه ميت فبكيت مث أسر إيل فأخربين أين أول أهله حلوقا به فضحكت 
 

 ذكر خرب اثن يصرح بصحة ما ذكرانه 
 

[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا إبراهيم بن محزة الزبريي حدثنا إبراهيم بن  6954] 
سعد عن أبيه عن عروة بن الزبري عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت دعا النيب صلى هللا عليه 
وسلم فاطمة يف وجعه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت مث دعاها فسارها بشيء فضحكت 

ت عائشة فسألتها عن ذلك بعده فقالت سارين النيب صلى هللا عليه وسلم أول مرة فأخربين أنه قال
 يقبض يف مرضه فبكيت مث سارين فأخربين أين أول أهله حلوقا به فضحكت 

 
 ذكر زجر املصطفى صلى هللا عليه وسلم أن ينكح علي على فاطمة ابنته 

 
و الوليد الطيالسي حدثنا ليث بن سعد حدثنا بن [ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا أب 6955] 

أيب مليكة عن املسور بن خمرمة قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب يقول إن بين 
هشام بن املغرية استأذنوين أن ينكحوا ابنتهم عليا على ابنيت فال آذن مث ال آذن إال أن حيب علي 

 ا ابنيت بضعة مين يريبين ما راهبا ويؤذيين ما آذاها أن يطلق ابنيت وينكح ابنتهم فإمن
ذكر البيان أبن هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزا وإمنا كرهه صلى هللا عليه وسلم تعظيما 

 لفاطمة ال حترميا هلذا الفعل 
[ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار حدثنا حيىي بن معني حدثنا يعقوب بن إبراهيم  6956] 
سعد حدثنا أيب عن الوليد بن كثري حدثين حممد بن عمرو بن حلحلة أن بن شهاب حدثه أن  بن

علي بن احلسني حدثه عن املسور بن خمرمة أن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه خطب بنت 
أيب جهل على فاطمة قال فسمعت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب يف ذلك على منربه وأان 

حملتلم فقال إن فاطمة مين وإين أخاف أن تفنت يف دينها وذكر صهرا له من بين عبد مشس يومئذ كا



فأثىن عليه يف مصاهرته فأحسن قال حدثين فصدقين ووعدين فوىف يل وإين لست أحرم حالال وال 
 أحل حراما ولكن وهللا ال جتتمع بنت رسول هللا وبنت عدو هللا مكاان واحدا أبدا 

 
علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه ملا بلغه هذا القول عن املصطفى صلى هللا ذكر البيان أبن 

 عليه وسلم أمسك عن خطبته تلك 
 

[ أخربان أبو يعلى حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا احلجاج بن أيب منيع حدثين عبيد  6957] 
ة أخربه أن عليا خطب بنت هللا بن أيب زايد عن الزهري أن علي بن حسني أخربه أن املسور بن خمرم

أيب جهل فبلغ ذلك فاطمة فأتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت إن الناس يزعمون أنك ال 
تغضب لبناتك وهذا علي انكح بنت أيب جهل قال املسور فشهدته صلى هللا عليه وسلم حني 

فحدثين فصدقين وإمنا  تشهد فحمد هللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإين أنكحت أاب العاص ابنيت
فاطمة بضعة مين وإنه وهللا ال جتتمع عند رجل مسلم بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبنت 

 عدو هللا فأمسك علي عن اخلطبة 
 

 ذكر احلسن واحلسني سبطي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

بيد هللا بن موسى عن [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا ع 6958] 
إسرائيل عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال ملا ولد احلسن مسيته حراب فجاء النيب 

صلى هللا عليه وسلم فقال أروين ابين ما مسيتموه قلنا حراب قال ال بل هو حسن فلما ولد احلسني 
تموه قلنا حراب قال بل هو حسني مسيته حراب فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أروين ابين ما مسي

فلما ولد يل الثالث مسيته حراب فجاء النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أروين ابين ما مسيتموه فقلنا 
 مسيناه حراب قال بل هو حمسن مث قال إمنا مسيتهم بولد هارون شرب وشبري ومشرب 

 
جلنة سيدا شباب أهل اجلنة ما ذكر البيان أبن سبطي املصطفى صلى هللا عليه وسلم يكوانن يف ا

 خال ابين اخلالة 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا زايد بن أيوب حدثنا الفضل بن  6959] 
دكني حدثنا احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعم حدثين أيب عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا 



ب أهل اجلنة إال ابين اخلالة عيسى بن مرمي وحيىي بن عليه وسلم قال احلسن واحلسني سيدا شبا
 زكراي 

 
 ذكر البيان أبن امللك بشر املصطفى صلى هللا عليه وسلم هبذا الذي وصفنا 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب عن  6960] 

بن حبيش عن حذيفة قال أتيت النيب  إسرائيل عن ميسرة النهدي عن املنهال بن عمرو عن زر
صلى هللا عليه وسلم فصليت معه املغرب مث قال يصلي حىت صلى العشاء مث خرج فاتبعته فقال 

 عرض يل ملك استأذن ربه أن يسلم علي وبشرين أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة 
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم للحسن بن علي ابلرمحة 
 
[ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار حدثنا احلارث بن سريج النقال حدثنا املعتمر بن  6961 ]

سليمان حدثنا أيب عن أيب عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كان رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم أيخذين فيقعدين على فخذه ويقعد احلسن بن علي على فخذه األخرى مث يقول اللهم إين 

 رمحهما فارمحهما أ
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم للحسن بن علي ابحملبة 
 

[ أخربان أبو خليفة حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن اثبت قال مسعت الرباء  6962] 
يقول رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم حامال احلسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إين أحبه 

 فأحبه 
 

 ذكر إثبات حمبة هللا جل وعال حمليب احلسن بن علي رضوان هللا عليهما 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان حيىي بن آدم حدثنا  6963] 
ورقاء بن عمر عن عبيد هللا بن أيب يزيد عن انفع بن جبري عن أيب هريرة قال كنت مع رسول هللا 

يه وسلم يف سوق من أسواق املدينة فانصرف وانصرفت معه فقال ادع احلسن بن علي صلى هللا عل



فجاء احلسن ميشي ويف عنقه الشحاب فقال النيب صلى هللا عليه وسلم بيده هكذا فقال احلسن 
بيده هكذا فأخذه وقال اهلم إين أحبه فأحبه وأحب من حيبه قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إيل 

علي بعد ما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قال قال أبو حامت هكذا حدثناه من احلسن بن 
 عبد هللا بن حممد ابلشني واحلاء وإمنا هو السخاب ابلسني واخلاء 

 
 ذكر قول املصطفى صلى هللا عليه وسلم للحسن بن علي إنه رحيانته من الدنيا 

 
ليد حدثنا مبارك بن فضالة عن احلسن أخربين [ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا أبو الو  6964] 

أبو بكرة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بنا وكان احلسن جييء وهو صغري فكان  
كلما سجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وثب على رقبته وظهره فريفع النيب صلى هللا عليه وسلم 

 إنك تصنع هبذا الغالم شيئا ما رأيناك تصنعه أبحد رأسه رفعا رقيقا حىت يضعه فقالوا اي رسول هللا
 فقال إنه رحيانيت من الدنيا إن ابين هذا سيد وعسى هللا أن يصلح به بني فئتني من املسلمني 

 
 ذكر تقبيل املصطفى صلى هللا عليه وسلم احلسن بن علي على سرته 

 
عن بن عون عن عمري بن  [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة 6965] 

إسحاق قال كنت أمشي مع احلسن بن علي يف طرق املدينة فلقينا أاب هريرة فقال للحسن اكشف 
يل عن بطنك جعلت فداك حىت أقبل حيث رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبله قال 

 فكشف عن بطنه فقبل سرته ولو كانت من العورة ما كشفها 
 

 ني بن علي رضوان هللا عليه وقد فعل ذكر إثبات اجلنة للحس
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري حدثنا أيب حدثنا الربيع  6966] 
بن سعيد اجلعفي عن عبد الرمحن بن سابط عن جابر بن عبد هللا أنه قال من سره أن ينظر إىل رجل 

 ين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوله من أهل اجلنة فلينظر إىل احلسني بن علي فإ
 

 ذكر دعاء املصطفى هللا صلى هللا عليه وسلم للحسني بن علي ابحملبة 
 



[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا خالد بن خملد حدثنا  6967] 
ربين مسلم بن أيب سهل موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد هللا بن أيب بكر بن زيد بن املهاجر أخ

النبال أخربين احلسن بن أسامة بن زيد أخربين أيب أسامة بن زيد قال طرقت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ذات ليلة لبعض احلاجة وهو مشتمل على شيء ال أدري ما هو فلما فرغت من حاجيت 

ن وحسني على قلت من هذا الذي أنت مشتمل عليه فكشف صلى هللا عليه وسلم فإذا هو حس
 فخذيه فقال هذان ابناي وابنا ابنيت اللهم إنك تعلم أين أحبهما فأحبهما 

 
 ذكر العلة اليت من أجلها حرم أوالد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه الدنيا 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح  6968] 

ار حدثنا حيىي بن إمساعيل بن سامل عن الشعيب قال بلغ بن عمر وهو مبال له أن حدثنا شبابة بن سو 
احلسني بن علي قد توجه إىل العراق فلحقه على مسرية يومني أو ثالثة فقال إىل أين فقال هذه  

كتب أهل العراق وبيعتهم فقال ال تفعل فأىب فقال له بن عمر إن جربيل عليه السالم أتى النيب 
ليه وسلم فخريه بني الدنيا واآلخرة فاختار اآلخرة ومل يرد الدنيا وإنك بضعة من رسول صلى هللا ع

 هللا صلى هللا عليه وسلم كذلك يريد منكم فأىب فاعتنقه بن عمر وقال أستودعك هللا والسالم 
 

 ذكر قول املصطفى صلى هللا عليه وسلم للحسني بن علي إنه رحيانته من الدنيا 
 

أبو عروبة حبران حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن  [ أخربان 6969] 
حممد بن أيب يعقوب قال مسعت بن أيب نعم قال مسعت بن عمر وسأله رجل عن شيء قال شعبة 
سأله عن احملرم يقتل الذابب فقال عبد هللا بن عمر يسألوين عن قتل الذابب وقد قتلوا بن بنت 

ليه وسلم وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مها رحيانيت من الدنيا بن أيب رسول هللا صلى هللا ع
 نعم هو عبد الرمحن 

 
 ذكر البيان أبن حمبة احلسن واحلسني مقرونة مبحبة املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

 



[ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد الرمحن بن صاحل األزدي حدثنا أبو بكر بن عياش عن  6970] 
عن زر عن عبد هللا قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي واحلسن واحلسني يثبان على  عاصم

 ظهره فيباعدمها الناس فقال صلى هللا عليه وسلم دعومها أبيب مها وأمي من أحبين فليحب هذين 
 

 ذكر إثبات حمبة هللا جل وعال حمليب احلسني بن علي 
 

أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عفان حدثنا وهيب بن  [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا 6971] 
خالد عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أيب راشد عن يعلى العامري أنه خرج مع رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم إىل طعام دعوا له فإذا حسني مع الصبيان يلعب فاستقبل أمام القوم مث 
ا هنا مرة وجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضاحكه بسط يده فجعل الصيب يفرها هنا مرة وه

حىت أخذه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل إحدى يديه حتت ذقنه واألخرى حتت قفاه مث قنع 
رأسه فوضع فاه على فيه فقبله وقال حسني مين وأان من حسني أحب هللا من أحب حسينا حسني 

 سبط من األسباط 
 

 بن علي كان يشبه ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ذكر البيان أبن حسني 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا خالد بن أسلم حدثنا النضر بن مشيل حدثنا  6972] 
هشام بن حسان عن حفصة قالت حدثين أنس بن مالك قال كنت عند بن زايد إذ جيء برأس 

مثل هذا حسنا فقلت أما إنه كان من احلسني قال فجعل يقول بقضيبه يف أنفه ويقول ما رأيت 
 أشبههم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
 ذكر خرب أوهم عاملا من الناس أنه مضاد للخرب الذي تقدم ذكران له 

 
[ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا بن أيب السري حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر  6973] 

مل يكن أحد أشبه برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من احلسن عن الزهري أخربين أنس بن مالك قال 
 بن علي 

 
 ذكر اخلرب الفاصل بني هذين اخلربين اللذين تضادا يف الظاهر 



 
[ أخربان حممد بن إمساعيل الثقفي حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا  6974] 

ل احلسن أشبه الناس برسول هللا صلى هللا إسرائيل عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قا
عليه وسلم ما بني الصدر إىل الرأس واحلسني أشبه الناس برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان 

 أسفل من ذلك 
 

 ذكر مالعبة املصطفى صلى هللا عليه وسلم للحسني بن علي بن أيب طالب رضوان هللا عليهما 
 

حدثنا وهب بن بقية أخربان خالد بن عبد هللا عن حممد بن  [ أخربان احلسن بن سفيان 6975] 
عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم يدلع لسانه للحسني فريى 
الصيب محرة لسانه فيهش إليه فقال له عيينة بن بدر أال أراه يصنع هذا هبذا فوهللا إنه ليكون يل 

 ته قط فقال النيب صلى هللا عليه وسلم من ال يرحم ال يرحم الولد قد خرج وجهه وما قبل
 

 ذكر اخلرب املصرح أبن هؤالء األربع الذي تقدم ذكران هلم أهل بيت املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم  6976] 
قاال حدثنا األوزاعي عن شداد أيب عمار عن واثلة بن األسقع قال سألت عن وعمر بن عبد الواحد 

علي يف منزله فقيل يل ذهب أييت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ جاء فدخل رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم ودخلت فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الفراش وأجلس فاطمة عن 

وحسنا وحسينا بني يديه وقال إمنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ميينه وعليا عن يساره 
ويطهركم تطهريا اللهم هؤالء أهلي قاله واثلة فقلت من انحية البيت وأان اي رسول هللا من أهلك 

 قال وأنت من أهلي قال واثلة إهنا ملن أرجى ما أرجتي 
 

مقرونة مبحبة فاطمة واحلسن واحلسني وكذلك  ذكر البيان أبن حمبة املصطفى صلى هللا عليه وسلم
 بغضه ببغضهم 

 



[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا مالك بن إمساعيل عن  6977] 
أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح موىل أم سلمة عن زيد بن أرقم أن النيب صلى هللا عليه 

 ملن حاربكم وسلم ملن ساملكم  وسلم قال لفاطمة واحلسن واحلسني أان حرب
 

 ذكر إجياب اخللود يف النار ملبغض أهل بيت املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان احلسني بن عبد هللا بن يزيد القطان ابلرقة قال حدثنا هشام بن عمار قال  6978] 
د اخلدري قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سليم بن حيان عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعي

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ال يبغضنا أهل البيت رجل إال أدخله هللا 
 النار 

 
 ذكر طلحة بن عبيد هللا التيمي رضوان هللا عليه وقد فعل 

 
[ أخربان أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان وهب بن  6979] 

نا أيب قال مسعت حممد بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن عبد هللا جرير حدث
بن الزبري عن أبيه قال خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مصعدين يف أحد فذهب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم على ظهره لينهض على صخرة فلم يستطع فربك طلحة بن عبيد هللا حتته 

د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ظهره حىت جلس على الصخرة قال الزبري فسمعت فصع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أوجب طلحة مث أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بن 

لم أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه فأتى املهراس وأاته مباء يف درقته فأراد رسول هللا صلى هللا عليه وس
أن يشرب منه فوجد له رحيا فعافه فغسل به الدم الذي يف وجهه وهو يقول اشتد غضب هللا على 

 من دمى وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

 ذكر وصف اجلراحات اليت أصيب طلحة يوم أحد مع املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
 

ا إمساعيل بن أيب احلارث حدثنا [ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثن 6980] 
شبابة بن سوار عن إسحاق بن حيىي بن طلحة حدثنا عيسى بن طلحة عن عائشة قالت قال أبو 

بكر رضى هللا تعاىل عنه ملا صرف الناس يوم أحد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كنت أول من 



يه يقاتل عنه وحيميه فجعلت جاء النيب صلى هللا عليه وسلم قال فجعلت أنظر إىل رجل بني يد
أقول كن طلحة فداك أيب وأمي مرتني قال مث نظرت إىل رجل خلفي كأنه طائر فلم أنشب أن أدركين 

فإذا أبو عبيدة بن اجلراح فدفعنا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وإذا طلحة بني يديه صريع فقال 
 جبهته ووجنته فأهويت إىل السهم صلى هللا عليه وسلم دونكم أخوكم فقد أوجب قال وقد رمي يف

الذي يف جبهته ألنزعه فقال يل أبو عبيدة نشدتك ابهلل اي أاب بكر إال تركتين قال فرتكته فأخذ أبو 
عبيدة السهم بفيه فجعل ينضنضه ويكره أن يؤذي النيب صلى هللا عليه وسلم مث استله بفيه مث 

عبيدة نشدتك ابهلل اي أاب بكر إال تركتين فأخذ أهويت إىل السهم الذي يف وجنته ألنزعه فقال أبو 
السهم بفيه وجعل ينضنضه ويكره أن يؤذي النيب صلى هللا عليه وسلم مث استله وكان طلحة أشد 

هنكة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم أشد منه وكان من 
 رمية أصحاب طلحة بضعة وثالثون بني طعنة وضربة و 

 
 ذكر السبب الذي من أجله شلت يد طلحة رضوان هللا عليه 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب  6981] 

خالد عن قيس بن أيب حازم قال رأيت يد طلحة بن عبيد هللا شالء وقى هبا النيب صلى هللا عليه 
 وسلم يوم أحد 

 
 ري بن العوام بن خويلد رضوان هللا عليه وقد فعل ذكر الزب

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا أمحد بن احلسن بن خراش  6982] 
حدثنا عتيق بن يعقوب حدثين أيب حدثين الزبري بن خبيب بن اثبت بن عبد هللا بن الزبري عن هشام 

 ألبيه اي أبت حدثين عن رسول هللا صلى هللا عليه بن عروة عن أبيه قال قال عبد هللا بن الزبري
وسلم حىت أحدث عنك فإن كل أبناء الصحابة حيدث عن أبيه قال اي بين ما من أحد صحب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصحبة إال وقد صحبته مثلها أو أفضل ولقد علمت اي بين أن أمك 
شة بنت أيب بكر خالتك ولقد علمت أن أمي أمساء بنت أيب بكر كانت حتيت ولقد عملت أن عائ

صفية بنت عبد املطلب وأن أخوايل محزة بن عبد املطلب وأبو طالب والعباس وأن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم بن خايل ولقد علمت أن عميت خدجية بنت خويلد وكانت حتته وأن ابنتها فاطمة 

مه صلى هللا عليه وسلم آمنة بنت وهب بن بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولقد علمت أن أ
عبد مناف بن زهرة وأن أم صفية ومحزة هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ولقد صحبته 



أبحسن صحبة واحلمد هلل ولقد مسعته صلى هللا عليه وسلم يقول من قال علي ما مل أقل فليتبوأ 
 مقعده من النار 

 ذكر إثبات الشهادة للزبري بن العوام 
[ أخربان بن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا بن وهب حدثين معاوية بن صاحل عن حيىي بن  6983 ]

سعيد األنصاري عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم صعد 
 حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري فتحرك هبم اجلبل فقال رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم اسكن حراء فإمنا عليك نيب أو صديق أو شهيد 
 

 ذكر مجع املصطفى صلى هللا عليه وسلم أبويه للزبري بن العوام 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن  6984] 
بري بن العوام قال مجع يل رسول هشام بن عروة عن عبد هللا بن عروة عن عبد هللا بن الزبري عن الز 

 هللا صلى هللا عليه وسلم أبويه يوم قريظة فقال أبيب وأمي 
 

 ذكر البيان أبن الزبري بن العوام كان حواري املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان حممد بن املعاىف العابد بصيدا أخربان عيسى بن محاد بن زغبة أخربان الليث بن  6985] 
شم بن عروة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه سعد عن ها

وسلم قال يوم اخلندق من رجل أيتينا خبرب بين قريظة فقال الزبري أان فذهب على فرسه فجاء خبربهم 
سلم لكل نيب مث قال الثانية فقال الزبري أان مث قال الثالثة فقال الزبري أان فقال النيب صلى هللا عليه و 

 حواري وحواري الزبري بن العوام 
 

 ذكر سعد بن أيب وقاص الزهري رضوان هللا عليه وقد فعل 
 

[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون  6986] 
رسول هللا  أخربان حيىي بن سعيد أن عبد هللا بن عامر بن ربيعة أخربه أن عائشة كانت حتدث أن

صلى هللا عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إىل جنبه قال فقلت ما شأنك اي رسول هللا قال ليت 
رجال صاحلا من أصحايب حيرسين الليلة قال فبينا حنن كذلك إذ مسعت صوت السالح فقال رسول 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا قال سعد بن مالك قال ما جاء بك قال جئت ألحرسك اي 
 هللا قال فسمعت غطيط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نومه 

 
 ذكر رؤية سعد جربيل ومكائيل يوم أحد 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا مسعر  6987] 

صلى هللا عليه  عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن أيب وقاص قال رأيت عن ميني رسول هللا
 وسلم وعن مشاله يوم أحد رجلني علهيما ثياب بيض ما رأيتهما قبل وال بعد يعين جربيل ومكائيل 

 
 ذكر مجع املصطفى صلى هللا عليه وسلم أبويه لسعد بن أيب وقاص 

 
[ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن  6988] 

املسيب عن علي بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه وسفيان عن مسعر عن سعد بن  سعيد بن
إبراهيم عن عبد هللا بن شداد عن علي قال ما مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم مجع أبويه ألحد إال 

 لسعد فإنه قال له يوم أحد ارم فداك أيب وأمي 
 

 سبيل  ذكر البيان أبن سعدا أول من رمى من العرب ابلسهم يف
 

[ أخربان عمر بن حممد بن جبري اهلمداين حدثنا حممد بن عبد األعلى حدثنا معتمر قال  6989] 
مسعت إمساعيل عن قيس عن سعد قال وهللا إين ألول رجل من العرب رمى بسهم يف سبيل هللا وإن  

هذا السمر حىت كنا لنغزوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لنا طعام أنكله إال ورق احلبلة و 
إن كان أحدان ليضع كما تضع الشاة ما له خلط مث أصبحت بنو أسد تعزرين على الدين لقد خبت 

 إذا وضل عملي 
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم لسعد ابستجابة دعائه أي وقت دعاه 
 



فر بن عون [ أخربان حممد بن إسحاق الثقفي حدثنا احلسن بن علي احللواين حدثنا جع 6990] 
حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس قال مسعت سعدا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 اللهم استجب له إذا دعاك يعين سعدا 
 

 ذكر إثبات اجلنة لسعد بن أيب وقاص 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد هللا بن عيسى الرقاشي  6991] 
يوب عن انفع عن بن عمر قال كنا قودا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يدخل حدثنا أ

عليكم من ذا الباب رجل من أهل اجلنة قال وليس منا أحد إال وهو يتمىن أن يكون من أهل بيته 
 فإذا سعد بن أيب وقاص قد طلع 

 
 ذكر اآلي اليت أنزل هللا جل وعال وكان سببهما سعد بن أيب وقاص 

 
[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا بندار حدثنا حممد حدثنا شعبة عن مساك بن  6992 ]

حرب قال مسعت مصعب بن سعد عن أبيه قال أنزلت يف أربع آايت أصبت سيفا فأتيت به النيب 
صلى هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا نفلنيه قال ضعه مث قلت اي رسول هللا نفلنيه واجعلين كمن 

غناء له قال ضعه من حيث أخذت فنزلت هذه اآلية يسألونك عن األنفال وصنع رجل من ال 
األنصار طعاما فدعاان فشربنا اخلمر حىت انتشينا فتفاخرت األنصار وقريش فقالت األنصار حنن 

أفضل منكم وقالت قريش حنن أفضل فأخذ رجل من األنصار حلي جزور فضرب أنف سعد ففزره 
را قال فنزلت هذه اآلية إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل فكان أنف سعد مفزو 

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقالت أم سعد أيل قد أمر هللا ابلرب وهللا ال أطعم طعاما وال 
أشرب شرااب حىت أموت أو تكفر قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه اآلية 

إلنسان بوالديه حسنا اآلية قال ودخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان مريض ووصينا ا
يعودين قلت اي رسول هللا أوصي مبايل كله قال ال قلت فبثلثيه قال ال قلت فبنصفه قال ال قلت 

 فبثلثه قال فسكت 
 

 ذكر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضوان هللا عليه وقد فعل 
 



أبو خليفة حدثنا احلوضي عن شعبة عن احلر بن الصياح عن عبد الرمحن بن  [ أخربان 6993] 
األخنس أنه كان يف املسجد فذكر املغرية عليا فنال منه فقام سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم أين مسعته يقول عشرة يف اجلنة النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة وأبو بكر 
نة وعمر يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وعلي يف اجلنة وطلحة بن عبيد هللا يف اجلنة والزبري بن يف اجل

العوام يف اجلنة وسعد بن مالك يف اجلنة وعبد الرمحن بن عوف بن اجلنة ولو شئت لسميت العاشر 
 قالوا من هو فسكت فقالوا من هو فقال سعيد بن زيد 

 
 ن هللا عليه وقد فعل ذكر عبد الرمحن بن عوف الزهري رضوا

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا حممد بن الصباح حدثنا جرير  6994] 

عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال كان بني عبد الرمحن وخالد بن الوليد شيء 
فإن أحدكم لو أنفق  فسبه خالد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تسبوا أحدا من أصحايب

 مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف واجلندي قاال حدثنا قتيبة بن سعيد  6995] 

قال حدثنا بكر بن مضر عن صخر بن عبد هللا عن أيب سلمة عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا 
ما يهمين بعدي ولن يصرب عليكن بعدي إال الصابر قال مث تقول عليه وسلم كان يقول إن أمركن مل

فسقى هللا أابك من سلسبيل اجلنة تريد عبد الرمحن بن عوف وكان قد وصل أزواج النيب صلى هللا 
 عليه وسلم مبال بيع أبربعني ألفا 

 
 ذكر إثبات اجلنة لعبد الرمحن بن عوف رضى هللا تعاىل عنه 

 
بن احلباب حدثنا علي بن املديين حدثنا بن إدريس قال مسعت حصينا  [ أخربان الفضل 6996] 

يذكر عن هالل بن يساف عن عبد هللا بن ظامل املازين قال قام خطباء يتناولون عليا رضى هللا تعاىل 
عنه ويف الدار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فأخذ بيدي وقال أال ترى هذا الرجل الذي أرى 

جلنة وأشهد على التسعة أهنم يف اجلنة ولو شهدت على العاشر مل آمث فقلت يلعن رجال من أهل ا
من التسعة فقال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على حراء فقال اثبت حراء فإن عليك نبيا 
وصديقا وشهيدا قلت من هم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي 

 وعبد الرمحن بن عوف قلت من العاشر فتفكر ساعة مث قال أان وطلحة والزبري وسعد 



 
 ذكر أيب عبيدة بن اجلراح رضى هللا تعاىل عنه وقد فعل 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق الثقفي حدثنا حممد بن عبيد احملاريب حدثنا عبد العزيز أيب  6997] 

لى هللا عليه وسلم قال نعم حازم عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول هللا ص
الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن اجلراح نعم الرجل أسيد بن حضري نعم 

الرجل اثبت بن قيس مشاس نعم الرجل معاذ بن عمرو بن اجلموح بئس الرجل فالن وفالن مساهم 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يسمهم لنا سهيل 

 
ن أاب عبيدة بن اجلراح كان من أحب الرجال إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ذكر البيان أب

 أيب بكر وعمر 
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا محاد بن سلمة عن  6998] 
اس أحب سعيد اجلريري عن عبد هللا بن شقيق عن عمرو بن العاص قال قيل اي رسول هللا أي الن

إليك قال عائشة قيل من الرجال قال أبو بكر قيل مث من قال عمر قيل مث من قال أبو عبيدة بن 
 اجلراح 

 
 ذكر شهادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم أليب عبيدة بن اجلراح ابألمانة 

 
[ أخربان أبو خليفة حدثنا حممد بن كثري أخربان شعبة عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر  6999] 
ن حذيفة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألهل جنران ألبعثن عليكم أمينا حق أمني ع

 فاستشرف هلا الناس فبعث أاب عبيدة بن اجلراح 
 

 ذكر البيان أبن هذا اخلطاب كان من املصطفى ألسقفي جنران 
 

ن سليمان عن [ أخربان أبو يعلى حدثنا عبد هللا بن عمر بن أابن حدثنا عبد الرحيم ب 7000] 
زكراي بن أيب زائدة عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم 
أسقفا جنران العاقب والسيد فقالوا ابعث معنا رجل أمينا حق أمني فقال رسول هللا صلى هللا عليه 



سلم فقال رسول هللا وسلم ألبعثن معكم أمينا فاستشرف هلا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و 
 صلى هللا عليه وسلم قم اي أاب عبيدة بن اجلراح فأرسله معهم 

 
 ذكر البيان أبن العرب تنسب املرء إىل فضيلة تغلب على سائر فضائله بلفظ االنفراد هبا 

 
[ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن خالد  7001] 

بة عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لكل أمة أمني وأمني هذه احلذاء عن أيب قال
 األمة أبو عبيدة بن اجلراح 

 
 ذكر إثبات اجلنة أليب عبيدة بن اجلراح 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز  7002] 

د بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف قال قال النيب بن حممد عن عبد الرمحن بن محي
صلى هللا عليه وسلم عشرة يف اجلنة أبو بكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعثمان يف اجلنة وعلي يف اجلنة 

والزبري يف اجلنة وطلحة يف اجلنة وابن عوف يف اجلنة وسعد يف اجلنة وسعيد بن زيد يف اجلنة وأبو 
راح يف اجلنة قال أبو حامت ليس ذكر أيب عبيدة أنه يف اجلنة مضموما إىل العشرة إال يف عبيدة بن اجل

هذا اخلرب وهؤالء الذين ذكرانهم من أول هذا النوع إىل هذا املوضع هم أفضل أصحاب رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وأان أذكر بعد هؤالء من رويت له فضيلة صحيحة وكان موته يف حياة رسول 

 صلى هللا عليه وسلم إىل أن قبض هللا جل وعال رسوله صلى هللا عليه وسلم إىل جنته إن يسر هللا
 هللا ذلك وشاءه 

 
 ذكر خدجية بنت خويلد بن أسد زوجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رضى هللا تعاىل عنه 

 
 بن فضالة أبو [ أخربان احلسني بن سفيان حدثنا أمحد بن سفيان أبو سفيان وعبيد هللا 7003] 

قديد قاال حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن النيب صلى هللا عليه 
وسلم قال حسبك من نساء العاملني مرمي بنت عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد 

 وآسية امرأة فرعون 
 



  ذكر بشرى املصطفى صلى هللا عليه وسلم خدجية ببيت يف اجلنة
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا عبيد هللا بن عمر القواريري حدثنا وكيع عن  7004] 
إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت بن أيب أوىف يقول بشر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خدجية 

 ببيت يف اجلنة من قصب ال سخب فيه وال نصب 
 

 أمر هبذا الفعل الذي وصفناها  ذكر البيان أبن املصطفى صلى هللا عليه وسلم
 

[ أخربان عبد هللا بن قحطبة حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا وهب بن جرير حدثنا  7005] 
أيب قال مسعت بن إسحاق حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن جعفر أن رسول هللا 

 قصب ال سخب فيه وال نصب  صلى هللا عليه وسلم قال أمرت أن أبشر خدجية ببيت يف اجلنة من
 

 ذكر تعاهد املصطفى صلى هللا عليه وسلم أصدقاء خدجية ابلرب بعد وفاهتا 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا حفص بن غياث عن  7006] 
قول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ذبح الشاة ي

 اذهبوا بذي إىل أصدقاء خدجية قالت فأغضبته يوما فقال صلى هللا عليه وسلم إين رزقت حبها 
 

 ذكر خرب اثن يصرح بصحة ما ذكرانه 
 

[ أخربان حممد بن احلسن بن خليل حدثنا هشام بن عمار حدثنا أسد بن موسى حدثنا  7007] 
يب صلى هللا عليه وسلم إذا أيت بشيء املبارك بن فضالة عن اثبت عن أنس بن مالك قال كان الن

 قال اذهبوا به إىل فالنة فإهنا كانت صديقة خدجية 
 

 ذكر إكثار املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
 ذكر خدجية بعد وفاهتا 

[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا عفان حدثنا محاد  7008] 
عمري عن موسى بن طلحة عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه بن سلمة حدثنا عبد امللك بن 



وسلم كان يكثر ذكر خدجية قلت لقد أخلفك هللا من عجوز من عجائز قريش محراء الشدقني 
فتمعر وجهه صلى هللا عليه وسلم متعرا ما كنت أراه منه إال عند نزول الوحي وإذا رأى املخيلة حىت 

 يعلم أرمحة أو عذاب 
 

 يان أبن جربيل صلى هللا عليه وسلم أقرأ خدحية من رهبا السالم ذكر الب
 

[ أخربان أبو يعلى حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا بن فضيل عن عمارة بن القعقاع  7009] 
عن أيب زرعة عن أيب هريرة قال أتى جربيل صلى هللا عليه وسلم النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي 

أتتك إبانء فيه طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليه من رهبا السالم  رسول هللا هذه خدجية
وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال سخب فيه وال نصب بن فضيل هو حممد بن فضيل بن غزان 

 قاله الشيخ 
 

 ذكر البيان أبن خدحية من أفضل نساء أهل اجلنة يف اجلنة 
 

بن أابن الواسطي حدثنا داود بن أيب فرات عن  [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حممد 7010] 
علباء بن أمحر عن عكرمة عن بن عباس قال خط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف األرض 

خطوطا أربعة قال أتدرون ما هذا قالوا هللا ورسوله أعلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل 
حممد ومرمي بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد وفاطمة بنت 

فرعون قال أبو حامت ماتت خدجية مبكة قبل هجرة املصطفى صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة بثالث 
 سنني 

 
 ذكر الرباء بن معرور بن صخر بن خنساء رضوان هللا عليه 

 
حلسن اهلمداين حدثنا سلمة [ أخربان حممد بن أمحد بن أيب عون الرايين حدثنا عمار بن ا 7011] 

بن الفضل عن بن إسحاق حدثين معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عبد هللا بن كعب بن مالك عن 
أبيه وغريه أهنم واعدوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يلقوه من العام القابل مبكة فيمن تبعهم 

رض الشرك من قومهم قال كعب من قومهم فخرجوا من العام القابل سبعون رجال فيمن خرج من أ
بن مالك حىت إذا كنا بظاهر البيداء قال الرباء بن معرور بن صخر بن خنساء وكان كبريان وسيدان 



قد رأيت رأاي وهللا ما أدري أتوافقوين عليه أم ال إين قد رأيت أن ال أجعل هذه البنية مين بظهر يريد 
ا أن نيب هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي إال إىل الشام الكعبة وإين أصلي إليها فقلنا ال تفعل وما بلغن

وما كنا نصلي إىل غري قبلته فأبينا عليه ذلك وأىب علينا وخرجنا يف وجهنا ذلك فإذا حانت الصالة 
صلى إىل الكعبة وصلينا إىل الشام حىت قدمنا مكة قال كعب بن مالك قال يل الرباء بن معرور وهللا 

سي ما صنعت يف سفري هذا قال وكنا ال نعرف رسول هللا صلى هللا عليه اي بن أخي قد وقع يف نف
وسلم وكنا نعرف العباس بن عبد املطلب كان خيتلف إلينا ابلتجارة ونراه فخرجنا نسأل رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم مبكة حىت إذا كنا ابلبطحاء لقينا رجال فسألناه عنه فقال هل تعرفانه قلنا ال 

إذا دخلتم فانظروا الرجل الذي مع العباس جالسا فهو هو تركته معه اآلن جالسا قال وهللا قال ف
فخرجنا حىت جئناه صلى هللا عليه وسلم فإذا هو مع العباس فسلمنا عليهما وجلسنا إليهما فقال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل تعرف هذين الرجلني اي عباس قال نعم هذان الرجالن من 
نت األنصار إمنا تدعى يف ذلك الزمان أوسها وخزرجها هذا الرباء بن معرور وهو رجل اخلزرج وكا

من رجال قومه وهذا كعب بن مالك فوهللا ما أنسى قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشاعر 
قال نعم قال الرباء بن معرور اي رسول هللا إين قد صنعت يف سفري هذا شيئا أحببت أن ختربين عنه 

قد وقع يف نفسي منه شيء إين قد رأيت أن ال أجعل هذه البنية مين بظهر وصليت إليها  فإنه
فعنفين أصحايب وخالفوين حىت وقع يف نفسي من ذلك ما وقع فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أما إنك قد كنت على قبلة لو صربت عليها ومل يزده على ذلك قال مث خرجنا إىل مىن فقضينا احلج 

 إذا كان وسط أايم التشريق اتعدان حنن ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم العقبة فخرجنا من حىت
جوف الليل نتسلل من رحالنا وخنفي ذلك ممن معنا من مشركي قومنا حىت إذا اجتمعنا عند العقبة 

صلى أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد املطلب فتال علينا رسول هللا 
هللا عليه وسلم القرآن فأجبناه وصدقناه وآمنا به ورضينا مبا قال مث إن العباس بن عبد املطلب تكلم 

فقال اي معشر اخلزرج إن حممدا منا حيث قد علمتم وإان قد منعناه ممن هو على مثل ما حنن عليه 
هللا عليه وسلم وقال  وهو يف عشريته وقومه ممنوع فتكلم الرباء بن معرور وأخذ بيد رسول هللا صلى

ابيعنا قال أابيعكم على أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم قال نعم والذي بعثك 
ابحلق فنحن وهللا أهل احلرب ورثناها كابرا عن كابر قال أبو حامت مات الرباء بن معرور ابملدينة قبل 

ن يوجه يف حفرته حنو الكعبة ففعل به ذلك قدوم النيب صلى هللا عليه وسلم إايها بشهر وأوصى أ
وأما ترك أمر املصطفى صلى هللا عليه وسلم إايه إبعادة الصالة اليت صالها حنو الكعبة حيث كان 
الفرض عليهم استقبال بيت املقدس كان ذلك ألن الرباء أسلم ملا شاهد املصطفى صلى هللا عليه 

 وسلم فمن أجله مل أيمره إبعادة تلك الصالة 



 
 ذكر أسعد بن زرارة بن عدس رضوان هللا عليه 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا حممد بن حيىي بن أيب عمر  7012] 

العدين حدثنا حيىي بن سليم عن بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر بن عبد هللا أن النيب صلى هللا 
هلم يف املوسم وجمنة وعكاظ ويف منازهلم مبىن يقول عليه وسلم لبث عشر سنني يتتبع الناس يف مناز 

من يؤويين وينصرين حىت أبلغ رساالت ريب وله اجلنة فال جيد صلى هللا عليه وسلم أحدا ينصره وال 
يؤويه حىت إن الرجل لريحل من مصر أو من اليمن إىل ذي رمحه فيأتيه قومه فيقولون له احذر غالم 

م يدعوهم إىل هللا فيشريون إليه ابألصابع حىت بعثنا هللا له من قريش ال يفتنك وميشي بني رحاهل
يثرب فيأتيه الرجل فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إىل أهله فيسلمون إبسالمه حىت مل يبق دار من 

دور يثرب إال وفيها رهط من املسلمني يظهرون اإلسالم فائتمران واجتمعنا فقلنا حىت مىت رسول هللا 
ه وسلم يطرد يف جبال مكة وخياف فرحلنا حىت قدمنا عليه يف املوسم فواعدان شعب صلى هللا علي

العقبة فقال عمه العباس اي أهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلني فلما نظر يف وجوهنا قال 
هؤالء قوم ال أعرفهم هؤالء أحداث فقلنا اي رسول هللا على ما نبايعك قال تبايعوين على السمع 

يف النشاط والكسل وعلى النفقة يف العسر واليسر وعلى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والطاعة 
وعلى أن تقولوا يف هللا ال أيخذكم يف هللا لومة الئم وعلى أن تنصروين إذا قدمت عليكم ومتنعوين ما 

ارة وهو متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم فلكم اجلنة فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زر 
أصغر السبعني إال أان قال رويدا اي أهل يثرب إان مل نضرب إليه أكباد املطي إال وحنن نعلم أنه 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
ب كافة فخذوه السيوف فإما أنتم قوم تصربون عليها إذا مستكم وعلى قتل خياركم ومفارقة العر 

وأجركم على هللا وإما أنتم ختافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر عند هللا قالوا اي أسعد أمط 
عنا يدك فوهللا ال نذر هذه البيعة وال نستقيلها قال فقمنا إليه رجل رجل فأخذ علينا شريطة العباس 

ى هللا عليه وسلم ابملدينة وضمن على ذلك اجلنة قال أبو حامت مات أسعد بعد قدوم املصطفى صل
 أبايم واملسلمون يبنون املسجد 

 
ذكر البيان أبن أسعد بن زرارة هو الذي مجع أول مجعة ابملدينة قبل قدوم املصطفى صلى هللا عليه 

 وسلم إايها 
 



[ أخربان حممد بن أيب عون الرايين حدثنا عمار بن احلسن اهلمداين حدثنا سلمة بن  7013] 
سحاق قال فحدثين حممد بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن عبد هللا بن  الفضل عن بن إ

كعب بن مالك أخربه قال كنت قائد أيب بعدما ذهب بصره وكان ال يسمع األذان ابجلمعة إال قال 
رمحة هللا على أسعد بن زرارة قال قلت اي أبت إنه لتعجبين صالتك على أيب أمامة كلما مسعت 

عة فقال أي بين كان أول من مجع اجلمعة ابملدينة يف حرة بين بياضة يف نقيع يقال له ابألذان ابجلم
 اخلضمات قلت وكم أنتم يومئذ قال أربعون رجال 

 
 ذكر حارثة بن النعمان رضوان هللا عليه 

 
[ حدثنا احلسن بن سفيان حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا سفيان بن عيينة عن  7014] 

عن عائشة أهنا قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخلت اجلنة فسمعت  الزهري عن عمرة
 قراءة فقلت من هذا قيل هذا حارثة بن النعمان كذاكم الرب كذاكم الرب 

 
 ذكر السبب الذي من أجله مدح حارثة بن النعمان ابلرب 

 
الرزاق أخربان معمر  [ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا بن أيب السري حدثنا عبد 7015] 

عن الزهري عن عمرة عن عائشة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينا أان أدور يف اجلنة 
 مسعت صوت قارئ فقلت من هذا فقالوا حارثة بن النعمان كذلك الرب قال وكان أبر الناس أبمه 

 
  عليه ذكر محزة بن عبد املطلب عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رضوان هللا

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي  7016] 

حدثنا أيب عن بن إسحاق حدثين عبد هللا بن الفضل بن عباس بن ربيعة بن احلارث عن سليمان بن 
بن عبد يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت أان وعبيد هللا بن عدي بن نوفل 

مناف يف زمن معاوية فأدربنا مع الناس فلما قفلنا ودان محص فكان وحشي موىل جبري بن مطعم قد 
سكنها وأقام هبا فلما قدمناها قال يل عبيد هللا بن عدي هل لك يف أن أنيت وحشيا فنسأله عن محزة  

هو شيخ كبري فلما كيف كان قتله له قال فخرجنا حىت جئناه فإذا هو بفناء داره على طنفسة وإذا 
انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسه إىل عبيد هللا بن عدي قال بن لعدي بن اخليار قال نعم قال أما 



وهللا ما رأيتك منذ انولتك أمك السعدية اليت أرضعتك بذوي طوى فإين انولتها إايك وهي على 
أن وقفت علي فرأيتها فعرفتها  بعريها فأخذتك فلمعت يل قدماك حني رفعتك إليها فوهللا ما هو إال

فجلسنا إليه فقلنا جئناك لتحدثنا عن قتل محزة كيف قتلته قال أما إين سأحدثكما كما حدثت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني سألين عن ذلك كنت غالما جلبري بن مطعم بن عدي بن نوفل 

حد قال يل جبري بن مطعم وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر فلما سارت قريش إىل أ
إن قتلت محزة عم حممد صلى هللا عليه وسلم بعمي طعيمة فأنت عتيق قال فخرجت وكنت حبشيا 
أقذف ابحلربة قذف احلبشة قلما أخطىء هبا شيئا فلما التقى الناس خرجت أنظر محزة حىت رأيته يف 

فوهللا إين ألهتيأ له أريده عرض الناس مثل اجلمل األورق يهز الناس بسيفه هزا ما يقوم له شيء 
وأاتين عجزا إذ تقدمين إليه سباع بن عبد العزى فلما رآه محزة قال هلم اي بن مقطعة البظور قال مث 
ضربه فوهللا لكأمنا أخطأ رأسه قال وهززت حربيت حىت إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت يف ثنته 

وإايها حىت مات مث أتيته فأخذت حربيت مث حىت خرجت بني رجليه فذهب لينوء حنوي فغلب وتركته 
رجعت إىل الناس فقعدت يف العسكر ومل يكن يل بعده حاجة إمنا قتلته ألعتق فلما قدمت مكة 

 عتقت 
 

ذكر البيان أبن وحشيا ملا أسلم أمره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يغيب عن وجهه ملا كان منه 
 يف محزة ما كان 

 
مد بن عبد الرمحن الدغويل وكان واحد زمانه حدثنا حممد بن مشكان [ أخربان حم 7017] 

السرخسي حدثنا حجني بن املثىن أبو عمر البغدادي حدثنا عبد العزيز بن عبد هللا بن أيب سلمة بن 
أخي املاجشون عن عبد هللا بن الفضل اهلامشي عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية 

يد هللا بن عدي بن اخليار غلى الشام فلما قدمنا محص قال يل عبيد الضمري قال خرجت مع عب
هللا هل لك يف وحشي نسأله عن قتل محزة قلت نعم قال وكان وحشي يسكن محص قال فسألناه 

عنه فقيل لنا هو ذاك يف ظل قصره كأنه محيت قال فجئنا حىت وقفنا عليه فسلمنا فرد السالم قال 
يرى وحشي إال عينيه ورجليه قال فقال له عبيد هللا اي وحشي أتعرفين  وعبيد هللا معتجر بعمامة ما

فنظر إليه وقال ال وهللا إال أين أعلم أن عدي بن اخليار تزوج امرأة يقال هلا أم القتال بنت أيب 
العيص فولدت له غالما مبكة فاسرتضعه فحملت ذلك الغالم مع أمه فناولتها إايه فلكأين نظرت 

فكشف عبيد هللا عن وجهه مث قال أال ختربان بقتل محزة قال نعم إن محزة قتل إىل قدميك قال 
طعيمة بن عدي بن اخليار ببدر قال فقال يل موالي جبري بن معطم إن قتلت محزة بعمي فأنت حر 



قال فما أن خرج الناس عام عينني قال وعينني جبل حتت أحد بينه وبني واد قال فخرجت مع 
ما اصطفوا للقتال خرج سباع أبو نيار قال فخرج إليه محزة بن عبد املطلب الناس إىل القتال فل

فقال اي سباع اي بن أم أمنار اي بن مقطعة البظور حتاد هللا ورسوله قام مث شد عليه فكان كأمس 
الذاهب قال وانكمنت حلمزة مر علي فلما أن دان مين رميته حبربيت فأضعها يف ثنته حىت خرجت 

ال فكان ذلك العهد به فلما رجع الناس رجعت مهم فأقمت مبكة حىت نشأ فيها من بني وركيه ق
اإلسالم مث خرجت إىل الطائف قال وأرسلوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رسال قال وقيل له 

إنه ال يهيج الرسل قال فجئت فيهم حىت قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رآين 
هللا عليه وسلم قال أنت وحشي قلت نعم قال أنت قتلت محزة قال قلت قد كان رسول هللا صلى 

من األمر ما بلغك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما تستطيع أن تغيب عين وجهك قال 
فخرجت فلما تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب قال قلت ألخرجن إىل 

ىفء به محزة قال فخرجت مع الناس فكان من أمرهم ما كان قال وإذا مسيلمة لعلي أقتله فأكا
رجيل قائم يف ثلمة جدار كأنه مجل أورق ما نرى رأسه قال فأرميه حبربيت فأضعها بني ثدييه حىت 
خرجت من بني كتفيه قال ودب رجل من األنصار فضربه ابلسيف على هامته قال عبد هللا بن 

ر أنه مسع عبد هللا بن عمر يقول قالت جارية على ظهر البيت إن الفضل وأخربين سليمان بن يسا
 أمري املؤمنني قتله العبد األسود 

 
 ذكر اإلخبار مبا كفن فيه محزة بن عبد املطلب يومئذ 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن سعيد السعدي حدثنا محاد بن احلسن بن عنبسة حدثنا  7018] 

سعد بن إبراهيم قال مسعت أيب يقول أيت عبد الرمحن بن عوف أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن 
وكان صائما بطعام فجعل يبكي فقال قتل محزة فلم يوجد ما يكفن فيه إال ثوب واحد وقتل 

مصعب بن عمري فلم يوجد ما يكفن فيه إال ثوب واحد ولقد خشيت أن تكون قد عجلت طيباتنا 
 يف حياتنا الدنيا قال وجعل يبكي 

 
 ب بن عمري أحد بين عبد الدار بن قصي رضى هللا تعاىل عنه ذكر مصع

 
[ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان عن األعمش عن أيب  7019] 

وائل قال أتينا خبااب نعوده فقال إان هاجران مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نبتغي وجه هللا فوقع 



ن مضى مل أيكل من حسناته شيئا منهم مصعب بن عمري قتل يوم أحد وترك أجوران على هللا فمنا م
بردة فكنا إذا جعلناها على رجليه بدا رأسه وإذا جعلناها على رأسه بدت رجاله ومنا من أينعت 
مثرته فهو يهدهبا فأمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جنعلها على رأسه مث جنعل على رجليه 

 شيئا من إذخر 
 

 ذكر عبد هللا بن عمرو بن حرام أبو جابر رضوان هللا عليه 
 

[ أخربان حاجب بن أركني الفرغاين بدمشق حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي حدثنا  7020] 
إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا أيب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد هللا قال أمر أيب 

ىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته وهو يف منزله فقال ما خبزيرة فصنعت مث أمرين فحملتها إ
هذا اي جابر أحلم ذا قلت ال ولكنها خزيرة فأمر هبا فقبضت فلما رجعت إىل أيب قال هل رأيت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت نعم فقال هل قال شيئا فقلت نعم قال ما هذا اي جابر أحلم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد اشتهى اللحم فقام إىل داجن له  ذا فقال أيب عسى أن يكون

فذحبها مث أمر هبا فشويت مث أمرين فحملته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانتهيت إليه وهو يف 
جملسه ذلك فقال ما هذا اي جابر فقلت اي رسول هللا رجعت إىل أيب فقال هل رأيت رسول هللا 

م فقلت نعم فقال هل قال شيئا قلت نعم قال ما هذا أحلم ذا فقال أيب عسى صلى هللا عليه وسل
أن يكون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد اشتهى اللحم فقام إىل داجن عنده فذحبها مث أمر هبا 

شويت مث أمرين فحملتها إليك فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جزى هللا األنصار عنا خريا وال 
 هللا بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة  سيما عبد

 
 ذكر إظالل املالئكة أبجنحتها عبد هللا بن عمرو بن حرام إىل أن دفن 

 
[ أخربان أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن حممد بن املنكدر قال  7021] 

وجعل أصحاب مسعت جابرا يقول ملا قتل أيب يوم أحد جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهوين فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تبكه ما زالت املالئكة 

 أبجنحتها تظله حىت دفنتموه 
 

 ذكر البيان أبن هللا جل وعال كلم عبد هللا بن عمرو بن حرام بعد أن أحياه كفاحا 



 
ا حيىي بن حبيب بن عريب حدثنا موسى بن [ أخربان عبد هللا بن قحطبة بفم الصلح حدثن 7022] 

إبراهيم بن كثري األنصاري قال مسعت طلحة بن خراش قال مسعت جابرا يقول لقيين النيب صلى هللا 
عليه وسلم فقال يل اي جابر ما يل أراك منكسرا فقلت اي رسول هللا استشهد أيب وترك عياال ودينا 

لى اي رسول هللا قال ما كلم هللا أحدا قط إال من وراء فقال أال أبشرك مبا لقي هللا به أابك قلت ب
حجاب وإن هللا أحىي أابك فكلمه كفاحا فقال اي عبدي متن أعطك قال حتييين فأقتل قتلة اثنية قال 
هللا إين قضيت أهنم ال يرجعون ونزلت هذه اآلية وال حتسنب الذي قتلوا يف سبيل هللا أمواات بل أحياء 

 عند رهبم يرزقون 
 ر أنس بن النض ذك
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حبان أخربان عبد هللا أخربان سليمان بن املغرية عن  7023] 
اثبت عن أنس بن مالك قال قال عمي أنس بن النضر مسيت به ومل يشهد بدرا مع رسول هللا صلى 

سلم غيبت عنه أما هللا عليه وسلم فكرب عليه فقال أول مشهدة شهده رسول هللا صلى هللا عليه و 
وهللا لئن أراين مشهدا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما بعد لريين هللا ما أصنع قال فهاب أن 

يقول غريها فشهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد من العام املقبل فاستقبله سعد بن 
حد فقاتل حىت قتل فوجد يف جسده معاذ فقال اي أاب عمرو أين قال واها لريح اجلنة أجدها دون أ

بضع ومثانون بني ضربة وطعنة ورمية فقالت عميت أخته فما عرفت أخي إال ببنانه قال ونزلت هذه 
 اآلية } رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال { 

 
 ذكر عمرو بن اجلموح رضوان هللا عليه 

 
أخربان أمحد بن مكرم بن خالد الربيت حدثنا علي بن املديين حدثنا موسى بن إبراهيم [  7024] 

بن كثري بن بشري بن فاكه السلمي قال مسعت طلحة بن خراش قال مسعت جابرا يقول جاء عمرو 
بن اجلموح إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد فقال اي رسول هللا من قتل اليوم دخل اجلنة 

نعم قال فوالذي نفسي بيده ال أرجع إىل أهلي حىت أدخل اجلنة فقال له عمر بن اخلطاب اي قال 
عمرو الأتل على هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهال اي عمر فإن منهم من لو أقسم على 

 هللا ألبره منهم عمرو بن اجلموح خيوض يف اجلنة بعرجته 
 



 الئكة رضوان هللا عليه ذكر حنظلة بن أيب عامر غسيل امل
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا سعيد بن حيىي بن سعيد األموي  7025] 
حدثنا أيب عن بن إسحاق حدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن جده قال مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وقد كان الناس اهنزموا على 
حىت انتهى بعضهم إىل دون األعراض على جبل بناحية املدينة مث رجعوا إىل رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم وقد كان حنظلة بن أيب عامر التقى هو وأبو سفيان بن حرب فلما استعاله حنظلة رآه 
أاب سفيان فقال رسول هللا صلى هللا  شداد بن األسود فعاله شداد ابلسيف حىت قتله وقد كاد يقتل

عليه وسلم إن صاحبكم حنظلة تغسله املالئكة فسلوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب ملا مسع 
 اهلائعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذاك قد غسلته املالئكة 

 
 ذكر سعد بن معاذ األنصاري رضوان هللا عليه 

 
املثىن حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن [ أخربان أمحد بن علي بن  7026] 

شعبة عن سعد بن إبراهيم قال مسعت أاب أمامة بن سهل حيدث عن أيب سعيد اخلدري أن بين قريظة 
نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل سعد فجاء على محار 

موا إىل خريكم أو إىل سيدكم قال إن هؤالء قد نزلوا على فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قو 
حكمك قال فإين أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسيب ذريتهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم لقد حكمت فيهم حبكم هللا وقال مرة لقد حكمت حبكم امللك 
 

املسجد تلك األايم قصدا  ذكر أمر املصطفى صلى هللا عليه وسلم سعد بن معاذ ابلكون معه يف
 لعيادته 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا عبد الرمحن بن املتوكل القارىء حدثنا حيىي بن أيب  7027] 

زائدة أخربين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرب على 
 سعد بن معاذ خيمة يف املسجد ليعوده من قريب 

 
 اء سعد بن معاذ ملا فرغ من قتل بين قريظة ذكر وصف دع



 
[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون  7028] 

أخربان حممد بن عمرو عن أبيه عن جده عن عائشة قالت خرجت يوم اخلندق أقفو أثر الناس 
عاذ ومعه بن أخيه احلارث بن أوس فسمعت وئيد األرض من ورائي فالتفت فإذا أان بسعد بن م

حيمل جمنه فجلست إىل األرض فمر سعد وعليه درع قد خرجت منها أطرافه فأان أختوف على 
 أطراف سعد وكان من أعظم الناس وأطوهلم قال فمر وهو يرجتز ويقول 

 لبث قليال يدرك اهليجا محل 
فيها نفر من املسلمني فيهم ما أحسن املوت إذا حان األجل قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا 

عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه فقال عمر وحيك ما جاء بك لعمري وهللا إنك جلريئة ما 
يؤمنك أن يكون حتوز أو بالء قالت فما زال يلومين حىت متنيت أن األرض قد انشقت فدخلت 

ن عبيد هللا فقال فيها وفيهم رجل عليه نصيفة له فرفع الرجل النصيف عن وجهه فإذا طلحة ب
وحيك اي عمر إنك قد أكثرت منذ اليوم وأين الفرار إال إىل هللا قالت ورمى سعدا رجل من املشركني 
يقال له بن العرقة بسهم قال خذها وأان بن العرقة فأصاب أكحله فقطعها فقال اللهم ال متتين حىت 

لمه وبعث هللا الريح على املشركني تقر عيين من قريظة وكانوا حلفاءه ومواليه يف اجلاهلية فربأ ك
فكفى هللا املؤمنني القتال وكان هللا قواي عزيزا فلحق أبو سفيان بتهامة وحلق عيينة ومن معه بنجد 

ورجعت بنو قريظة فتحصنوا بصياصيهم فرجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة وأمر بقبة 
ح قالت فأاته جربيل فقال أو قد وضعت من أدم فضربت على سعد يف املسجد ووضع السال

السالح فوهللا ما وضعت املالئكة السالح اخرج إىل بين قريظة فقاتلهم فأمر رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ابلرحيل ولبس ألمته فخرج فمر على بين غنم وكانوا جريان املسجد فقال من مر بكم 

 عليه وسلم فحاصرهم مخسا وعشرين يوما فلما قال مر بنا دحية الكليب فأاتهم رسول هللا صلى هللا
اشتد حصرهم واشتد البالء عليهم قيل هلم انزلوا على حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فاستشاروا أاب لبابة فأشار إليهم أنه الذبح فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ فنزلوا على حكم 
عد فحمل على محار وعليه إكاف من ليف وحف سعد وبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل س

به قومه فجعلوا يقولون اي أاب عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت فال يرجع إليهم 
قوال حىت إذا دان من ذراريهم التفت إىل قومه فقال قد آن لسعد أن ال يبايل يف هللا لومة الئم فلما 

لم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوموا إىل سيدكم طلع على رسول هللا صلى هللا عليه وس
فأنزلوه قال عمر سيدان هللا قال أنزلوه فأنزلوه فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احكم فيهم 
قال إين أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسىب ذراريهم وتقسم أمواهلم قال رسول هللا صلى هللا عليه 



كم هللا ورسوله مث دعا هللا سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك وسلم لقد حكمت فيهم حب
صلى هللا عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقين هلا وإن كنت قطعت بينهم وبينهم فاقبضين إليك 

فانفجر كلمه وكان قد برأ منه حىت ما بقي منه إال مثل احلمص قالت فرجع رسول هللا صلى هللا 
إىل بيته الذي ضرب عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت فحضره عليه وسلم ورجع سعد 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر قالت فوالذي نفسي بيده إين ألعرف بكاء أيب بكر 
من بكاء عمر وأان يف حجريت وكانوا كما قال هللا رمحاء بينهم قال علقمة فقلت أي أمه فكيف كان 

 عليه وسلم يصنع قالت كان عيناه ال تدمع على أحد ولكنه إذا وجد إمنا هو رسول هللا صلى هللا
 آخذ بلحيته 

 
 ذكر استبشار العرش وارتياحه لوفاة سعد بن معاذ 

 
[ أخربان عمران بن موسى السختياين حدثنا حمفوظ بن أيب توبة وحممد بن عبد هللا  7029] 

أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يقول  العصار قاال حدثنا عبد الرزاق أخربان بن جريج
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بني أيديهم اهتز هلا عرش الرمحن قال أبو 

حامت قوله صلى هللا عليه وسلم اهتز له عرش الرمحن يريد به استبشر واراتح كقوله هللا جل وعال 
 زت وربت يريد به اراتحت واخضرت فإذا أنزلنا عليها املاء اهت

 
 ذكر البيان أبن قوله صلى هللا عليه وسلم اهتز هلا أراد به وفاته دون اجلنازة 

 
[ أخربان عمر بن سعيد بن سنان حدثنا حممد بن قدامة حدثنا عبيدة بن سليمان عن  7030] 

عت رسول هللا حممد بن عمرو عن أبيه عن جده عن عائشة قالت مسعت أسيد بن حضري يقول مس
 صلى هللا عليه وسلم يقول اهتز العرش لوفاة سعد بن معاذ 

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن العرش يف هذا اخلرب هو السرير 

 
[ أخربان عبد هللا بن قحطبة حدثنا العباس بن عبد العظيم حدثنا حممد بن أيب عبيدة بن  7031] 

يب سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه معن حدثين أيب عن األعمش عن أيب صاحل وأ
 وسلم اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ 



 
 ذكر طعن املنافقني يف جنازة سعد خلفتها 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حممد بن عبد الرمحن العالف حدثنا حممد بن سواء  7032] 

عليه وسلم قال وجنازة سعد موضوعة اهتز هلا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النيب صلى هللا 
عرش الرمحن فطفق املنافقون يف جنازته وقالوا ما أخفها فبلغ لك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال 

 إمنا كانت حتمله املالئكة معهم 
 

 ذكر فتح أبواب السماء لوفاة سعد بن معاذ رضى هللا تعاىل عنه 
 

وسف بدمشق حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا حممد بن خالد [ أخربان أمحد بن عمري بن ي 7033] 
الوهيب حدثنا حممد بن عمرو عن حيىي بن سعيد ويزيد بن عبد هللا بن أسامة بن اهلاد عن معاذ بن 

رفاعة بن رافع األنصاري عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسعد هذا 
 اب السماء شدد عليه مث فرج عنه الرجل الصاحل الذي فتحت له أبو 

 
ذكر البيان أبن سعد بن معاذ فرج هللا عنه عما شدد عليه من عذاب القر بدعاء املصطفى صلى 

 هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري حدثنا بن فضيل عن عطاء  7034] 
ول هللا صلى هللا عليه وسلم قربه يعين سعد بن بن السائب عن جماهد عن بن عمر قال دخل رس

معاذ فاحتبس فلما خرج قيل اي رسول هللا ما حبسك قال ضم سعد يف القرب ضمة فدعوت هللا 
 فكشف عنه 

 
 ذكر وصف مناديل سعد بن معاذ يف اجلنة 

 
 [ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أيب 7035] 

إسحاق عن الرباء قال لبس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثواب من حرير فجعل الناس يلمسونه 



ويعجبون منه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تتعجبون منه مناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري 
 منه 

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن أاب إسحاق مل يسمع هذا اخلرب من الرباء 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي  7036] 

حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أخربان أبو إسحاق مسعت الرباء يقول أيت رسول هللا صلى هللا عليه 
ديل وسلم بثوب حرير فجعلوا يلمسونه ويتعجبون من لينه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملنا

سعد بن معاذ يف اجلنة ألني من هذا أو خري من هذا قال شعبة وحدثين قتادة حدثنا أنس بن مالك 
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم مبثل هذا 

 
 ذكر البيان أبن ذلك الثوب الذي لبسه املصطفى صلى هللا عليه وسلم كان منسوجا ابلذهب 

 
حدثنا أيب قال حدثنا يزيد بن هارون أخربان [ أخربان جعفر بن أمحد بن سنان القطان  7037] 

حممد بن عمرو حدثنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال دخلت على أنس بن مالك فقال يل من 
أنس قلت أان واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال إنك بسعد لشبيه مث بكى فأكثر البكاء قال 

ل بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيشا رمحة هللا على سعد كان من أعظم الناس وأطوهلم مث قا
إىل أكيدر دومة فأرسل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حببة ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقام على املنرب أو جلس فلم يتكلم مث نزل فجعل الناس يلمسون 

 عليه وسلم أتعجبون منها قالوا ما رأينا ثواب قط اجلبة وينظرون إليها فقال رسول هللا صلى هللا
 أحسن منه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن مما ترون 

 
ذكر البيان أبن لبس املصطفى صلى هللا عليه وسلم اجلبة املنسوجة ابلذهب كان ذلك قبل حترمي هللا 

 أمته  جل وعال لبسها على الرجال من
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حممد بن ثعلبة بن سواء حدثين عمي حممد بن سواء  7038] 
حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة أهدى إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبة 



يه سندس فلبسها وذلك قبل أن حيرم احلرير فتعجب الناس من حسنها فقال رسول هللا صلى هللا عل
 وسلم ملناديل سعد بن معاذ أحسن منها يف اجلنة 

 
 ذكر خبيب بن عدي رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ أخربان بن قتيبة حدثنا بن أيب السري حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن الزهري عن  7039] 

وأمر  عمرو بن أيب سفيان الثقفي عن أيب هريرة قال بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سرية عينا
عليهم عاصم بن اثبت فانطلقوا حىت إذا كانوا ببعض الطريق بني عسفان ومكة نزوال فذكروا حلي 
من هذيل يقال هلم بنو حليان فاتبعوهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصوا آاثرهم حىت نزلوا منزال 

رهم حىت حلقوهم نزلوه فوجدوا فيه نوى متر من متر املدينة فقيل هذا من متر أهل يثرب فاتبعوا آاث
فلما آنسهم عاصم بن اثبت وأصحابه جلؤوا إىل فدفد وجاء القوم فأحاطوا هبم فقالوا لكم العهد 

وامليثاق إن نزلتم إلينا أن ال نقتل منكم رجال فقال عاصم أما أان فال أنزل يف ذمة قوم كافرين اللهم 
نفر وبقي خبيب بن عدي وزيد بن  أخرب عنا رسولك فقاتلوهم يف بيوهتم حىت قتلوا عاصما يف سبعة

الدثنة ورجل آخر فأعطوهم العهد وامليثاق أن ينزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أواتر قسيهم 
فربطوهم هبا فنادى الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأىب أن يصحبهم فجروه فأىب أن 

خببيب بن عدي وزيد بن الدثنة حىت ابعومها يتبعهم وقال يل يف هؤالء أسوة فضربوا عنقه وانطلقوا 
مبكة فاشرتى خبيبا بنو احلارث بن عامر وكان احلارث قتل يوم بدر فمكث عندهم أسريا حىت إذا 

اجتمعوا على قتله استعار موسى من إحدى بنات احلارث يستحد به فأعارته قالت فغفلت عن 
ده فلما رأيته فزعت فزعا شديدا فقال صيب يل حىت أاته فأخذه فأضجعه على فخذه واملوسى يف ي

خشيت أن أقتله ما كنت ألفعل إن شاء هللا قال فكانت تقول ما رأيت أسريا قط خريا من خبيب 
لقد رأيته أيكل من قطف عنب وما مبكة يومئذ مثرة وإنه ملوثق يف احلديد وما كان إال رزقا رزقه هللا 

 أصلي ركعتني فصلى ركعتني مث قال لوال أن تروا أن إايه مث خرجوا به من احلرم ليقتلوه فقال دعوين
 ما يب جزع من املوت لزدت فكان أول من سن الركعتني عند القتل مث قال 

 ولست أابيل حني أقتل مسلما 
على أي شق كان هلل مصرعي مث قام إليه عقبة بن احلارث فقتله وبعثت قريش إىل موضع عاصم 

قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث هللا عليه مثل الظلة تريد الشيء من جسده ليعرفوه وكان 
فلم يقدروا على شيء منه هكذا حدثنا بن قتيبة من كتابه فقاتلوهم يف بيوهتم وإمنا هو فقاتلوهم من 

 ثبوهتم 



[ أخربانه عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أخربان عبد الرزاق  7040] 
وقال يف آخره فبعث هللا عليهم مثل الظلة من الدبر فلم يقدروا على شيء والدبر  إبسناده حنوه

 الزانبري 
 

 ذكر أيب سلمة بن عبد األسد املخزومي رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا أبو خيثمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو  7041] 
عن أيب قالبة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت دخل إسحاق الفزاري عن خالد احلذاء 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره فأغمضه وقال إن الروح إذا قبض 
تبعه البصر فصاح انس من أهله فقال ال تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن املالئكة تؤمن على ما 

ارفع درجته يف املقربني واخلفه يف عقبه يف الغابرين واغفر له تقولون مث قال اللهم اغفر أليب سلمة و 
 ولنا اي رب العاملني اللهم افسح له يف قربه ونور له فيه 

 
 ذكر زيد بن حارثة بن شراحيل رضوان هللا عليه 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا  7042] 

ة حدثين سامل بن عبد هللا بن عمر أن بن عمر قال ما كنا ندعوه إال زيد بن حممد موسى بن عقب
 حىت نزل القرآن } ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند هللا { 

 
 ذكر حمبة املصطفى صلى هللا عليه وسلم زيد بن حارثة 

 
مد عن [ أخربان أبو يعلى حدثنا مصعب بن عبد هللا الزبريي حدثنا عبد العزيز بن حم 7043] 

عبيد هللا بن عمر عن انفع عن بن عمر قال فرض عمر ألسامة بن زيد أكثر مما فرض يل فقلت إمنا 
هجريت وهجرة أسامة واحدة قال إن أابه كان أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أبيك 

 وإنه كان أحب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منك وإمنا هاجر بك أبواك 
 

 لبيان أبن زيد بن حارثة كان من أحب الناس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر ا
 



[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا حيىي بن أيوب املقابري حدثنا إمساعيل بن  7044] 
جعفر قال أخربين عبد هللا بن دينار أنه مسع بن عمر يقول بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعثا 

مر عليهم أسامه بن زيد فطعن بعض الناس يف إمرته فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إن وأ
تطعنوا يف إمرته فقد كنتم تطعنون يف إمرة أبيه من قبل وامي هللا إن كان خليقا لإلمارة وإن كان ملن 

 أحب الناس إيل وإن هذا ملن أحب الناس إيل بعده 
اق بن إبراهيم موىل ثقيف قال حدثنا أبو حيىي حممد بن عبد [ أخربان حممد بن إسح 7045] 

الرحيم قال حدثنا عفان قال حدثنا محاد بن زيد عن اثبت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو 
زينب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمسك عليك أهلك 

 مبديه {  فنزلت } وختفي يف نفسك ما هللا
 

 ذكر جعفر بن أيب طالب رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عبيد هللا بن موسى حدثنا  7046] 
إسرائيل عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي وهانئ بن هاينء عن علي رضوان هللا عليه قال قال 

 فر أشبهت خلقي وخلقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلع
 

 ذكر رؤية املصطفى صلى هللا عليه وسلم جعفرا يطري يف اجلنة 
 

[ أخربان إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل ببست حدثنا أمحد بن منصور املروزي زاج  7047] 
حدثين حيىي بن نصر بن حاجب القرشي حدثين أيب عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال قال 

 هللا عليه وسلم أريت جعفرا ملكا يطري جبناحيه يف اجلنة  رسول هللا صلى
 

 ذكر عبد هللا بن رواحة رضوان هللا عليه 
 

[ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا األسود بن شيبان عن خالد  7048] 
اجتمع إليه  بن مسري قال قدم علنيا عبد هللا بن رابح األنصاري وكانت األنصار تفقهه فأتيته وقد

انس من الناس فقال حدثنا أبو قتادة فارس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بعث رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم جيش األمراء قال عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب 



ب أن تستعمل جعفر فعبد هللا بن رواحة فوثب جعفر فقال أبيب أنت وأمي اي رسول هللا ما كنت أرغ
علي زيدا فقال امض فإنك ال تدري يف أي ذلك خري فانطلقوا فلبثوا ما شاء هللا مث إن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم صعد املنرب وأمر أن ينادى الصالة جامعة فقال أال أخربكم عن جيشكم هذا 

اس مث أخذ اللواء جعفر الغازي انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا استغفروا له فاستغفر له الن
بن أيب طالب فشد على القوم حىت قتل شهيدا إستغفروا له مث أخذ اللواء عبد هللا بن رواحة فثبتت 
قدماه حىت قتل شهيدا استغفروا له مث أخذ اللواء خالد بن الوليد ومل يكن من األمراء هو أمر نفسه 

هم هو سيف من سيوفك انتصر به فمن مث رفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضبعيه مث قال الل
يومئذ مسي خالد بن الوليد سيف هللا قال أبو حامت من ذكر أيب عبيدة بن اجلراح إىل هاهنا هم الذين 

ماتوا أو قتلوا يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل أن قبض هللا جل وعال رسوله هللا صلى 
ده هؤالء املهاجرين من قريش من صحت له الفضيلة هللا عليه وسلم إىل جنته مث إان ذاكرون بع

 مروية مث نعقبهم األنصار إن يسر هللا ذلك وسهله 
 

 ذكر العباس بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان بن قتيبة حدثنا بن أيب السري حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن الزهري  7049] 
عن أبيه قال شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  حدثين كثري بن العباس بن عبد املطلب

يوم حنني فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما معه إال أان وأبو سفيان بن احلارث بن عبد 
املطلب فلزمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم نفارقه وهو على بغلة شهباء ورمبا قال بيضاء 

جلذامي فلما التقى املسلمون والكفار وىل املسلمون مدبرين وطفق رسول أهداها له فروة بن نفاثة ا
هللا صلى هللا عليه وسلم يركض على بغلته قبل الكفار قال العباس وأان آخذ بلجام بغلة رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أكفها وهو ال أيلو يسرع حنو املشركني وأبو سفيان بن احلارث آخذ بغرز 
 عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي عباس اند اي أصحاب رسول هللا صلى هللا

السمرة وكنت رجال صيتا وقلت أبعلى صوت اي أصحاب السمرة فوهللا لكأن عطفتهم حني مسعوا 
صويت عطفة البقر على أوالدها يقولون اي لبيك اي لبيك فأقبل املسلمون فاقتتلوا هم والكفار 

شر األنصار مث قصرت الدعوة على بين احلارث بن اخلزرج فنادوا اي بني فنادت األنصار اي مع
احلارث اخلزرج قال فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على بغلته كاملتطاول عليها إىل قتاهلم 

مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا حني محي الوطيس مث أخذ رسول هللا صلى هللا عليه 
رمى هبن وجوه الكفار مث قال اهنزموا ورب الكعبة اهنزموا ورب الكعبة قال فذهب وسلم حصيات ف



أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى فوهللا ما هو إال أن رماهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 حبصياته فما أرى حدهم إال كليال وأمرهم إال مدبرا حىت هزمهم هللا قال وكأين أنظر إىل النيب صلى

 هللا عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته 
 

 ذكر قول املصطفى صلى هللا عليه وسلم للعباس إنه صنو أبيه 
 

[ أخربان حاجب بن أركني الفرغاين بدمشق حدثنا أمحد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا  7050] 
ى هللا عليه وسلم شبابة حدثنا ورقاء عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صل

 إن عم الرجل صنو أبيه 
 

 ذكر نقل العباس بن عبد املطلب احلجارة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند بناء الكعبة 
 

[ أخربان حممد بن عبد الرمحن بن حممد حدثنا حممد بن حيىي الذهلي حدثنا عبد الرزاق  7051] 
برا يقول ملا بنيت الكعبة ذهب النيب صلى هللا أخربان بن جريج عن عمرو بن دينار قال مسعت جا

عليه وسلم والعباس ينقالن احلجارة فقال العباس للنيب صلى هللا عليه وسلم اجعل إزارك على 
 رقبتك ففعل فخر إىل األرض وطمحت عيناه إىل السماء مث قام فقال إزاري إزاري فشد عليه إزاره 

 
 العباس ابجلود والوصل  ذكر وصف املصطفى صلى هللا عليه وسلم عمه

 
[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا إبراهيم بن محزة الزبريي عن حممد بن  7052] 

طلحة التيمي عن أيب سهيل بن مالك عن سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب وقاص قال بينما 
لع العباس بن عبد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيهز بعثا يف موضع سوق النخاسني اليوم إذ ط

 املطلب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العباس عم نبيكم أجود قريش كفا وأوصلها 
 

 ذكر عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب رضى هللا تعاىل عنه 
 



[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا أبو خيثمة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ورقاء  7053] 
عبيد هللا بن أيب يزيد حيدث عن بن عباس قال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  بن عمر قال مسعت

 اخلالء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا قالوا بن عباس قال اللهم فقهه 
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم البن عباس ابحلكمة 
 

ان خالد عن خالد عن عكرمة عن بن [ أخربان شباب بن صاحل حدثنا وهب بن بقية أخرب  7054] 
 عباس قال ضمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه فقال اللهم علمه احلكمة 

 
 ذكر وصف الفقه واحلكمة اللذين دعا املصطفى صلى هللا عليه وسلم البن عباس هبما 

 
ب حدثنا [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا سليمان بن حر  7055] 

محاد بن سلمة عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال كنت يف بيت 
ميمونة بنت احلارث فوضعت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم طهورا فقال من وضع هذا قالت 

 ميمونة عبد هللا فقال صلى هللا عليه وسلم اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأول 
 

 ة بن زيد بن حارثة رضى هللا تعاىل عنه ذكر أسام
 

[ أخربان أبو يعلى حدثنا حممد بن الصباح الدواليب منذ مثانني سنة حدثنا شريك عن  7056] 
العباس بن ذريح عن البهي عن عائشة قالت عثر أسامة بن زيد بعتبة الباب فشج وجهه فقال النيب 

ته قالت فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم لعائشة أميطي عنه األذى فقذر 
 ميجها ويقول لو كان أسامة جارية حلليته وكسوته حىت أنفقه 

 
 ذكر سرور املصطفى صلى هللا عليه وسلم بقول جمزز يف أسامة ما قال 

 
[ أخربان حامد بن حممد بن شعيب البلخي حدثنا سريج بن يونس حدثنا سفيان عن  7057] 

عن عائشة قال دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسرورا فقال اي عائشة الزهري عن عروة 



أمل تري إىل جمزز املدجلي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت 
 أقدامهما فقال إن هذه األقدام بعضها من بعض 

 ان حيبه ذكر األمر مبحبة أسامة بن زيد إذ النيب صلى هللا عليه وسلم ك
[ أخربان حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا احلسن بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن  7058] 

موسى عن طلحة بن حيىي عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت أراد رسول هللا صلى هللا عليه 
شة وسلم أن ميسح خماط أسامة بن زيد فقالت عائشة دعين حىت أكون أان الذي أفعله قال اي عائ

 أحبيه فإين أحبه 
 ذكر البيان أبن أسامة بن زيد كان من أحب الناس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد أبيه 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حممد بن خالد الباهلي حدثنا حيىي القطان حدثنا  7059] 
يه وسلم أسامة بن زيد سفيان عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال أمر رسول هللا صلى هللا عل

على قوم فطعنوا يف إمارته فقال صلى هللا عليه وسلم إن تطعنوا يف إمارته فقد طعنتم يف إمارة أبيه 
من قبله وأمي هللا لقد كان خليقا لإلمارة وإن كان ملن أحب الناس إيل وإن هذا ملن أحب الناس إيل 

 من بعده 
 ذكر أيب العاص بن الربيع رضي هللا عنه 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا املقدمي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال  7060] 
مسعت النعمان بن راشد حيدث عن الزهري عن علي بن حسني عن املسور بن خمرمة أن عليا خطب 
ابنة أيب جهل فوعد النكاح فأتت فاطمة النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك 

ب لبناتك وإن عليا خطب بنت أيب جهل فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا فاطمة بضعة ال تغض
مين وإين أكره أن يسوءها وذكر أاب العاص بن الربيع فأحسن عليه الثناء وقال ال جيمع بني بنت نيب 

 هللا وبني بنت عدو هللا 
 ذكر عبد هللا بن مسعود اهلذيل رضي هللا عنه 

حلسني بن حممد بن أيب معشر حبران حدثنا حممد بن العالء بن كريب حدثنا أبو [ أخربان ا 7061] 
بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد هللا قال كنت أرعى غنما لعقبة بن أيب معيط فمر يب النيب 

صلى هللا عليه وسلم وأان غالم فقال يل اي غالم هل من لنب قلت نعم ولكن مؤمتن قال فهل من 
يها الفحل قال فأتيته فمسح صلى هللا عليه وسلم ضرعها فنزل اللنب فحلبه يف إانء شاة مل ينز عل

فشرب وسقى أاب بكر مث قال للضرع انقلصي فانقلصت فقلت اي رسول هللا علمين من هذا القول 
 فمسح رأسي وقال يرمحك هللا إنك غالم معلم 

 ذكر البيان أبن عبد هللا بن مسعود كان سدس اإلسالم 



[ أخربان أبو يعلى حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حممد بن أيب عبيدة بن معن حدثين  7062] 
أيب عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال قال عبد هللا بن مسعود لقد رأيتين سادس 

 ستة ما على األرض مسلم غريان 
 صلى هللا عليه وسلم  ذكر البيان أبن بن مسعود كان يشبه يف هديه ومسته برسول هللا

[ أخربان أبو خليفة حدثنا أبو الوليد وحممد بن كثري عن شعبة عن أيب إسحاق قال  7063] 
مسعت عبد الرمحن بن يزيد قال قلنا حلذيفة بن اليمان أنبئنا برجل قريب اهلدي والسمت من رسول 

 برسول هللا صلى هللا عليه هللا صلى هللا عليه وسلم أنخذ عنه فقال ما أعرف أقرب مستا وهداي ودال
وسلم من بن أم عبد حىت يواريه جدار بيته ولقد علم احملفوظون من أصحاب حممد صلى هللا عليه 

 وسلم أن بن أم عبد من اقرهبم إىل هللا وسيلة 
 ذكر عناية عبد هللا بن مسعود حلفظ القرآن يف أول اإلسالم 

نا إسحاق بن إبراهيم أخربان عبدة بن سليمان [ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدث 7064] 
حدثنا األعمش عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن بن مسعود قال قرأت على رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم بضعة وسبعني سورة وإن زيدا له ذؤابتان يلعب مع الصبيان 
 ذكر استماع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقراءة بن مسعود 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي  7065] 
حدثنا حفص بن غياث حدثنا األعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا قال قال يل رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم اقرأ علي سورة النساء فقرأت حىت بلغت } فكيف إذا جئنا من كل أمة 
على هؤالء شهيدا { قال إما غمزين وإما التفت فإذا عيناه تسيالن صلى هللا عليه بشهيد وجئنا بك 

 وسلم 
 ذكر األمر بقراءة القرآن على ما كان يقرؤه عبد هللا بن مسعود 

[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا حيىي بن آدم حدثنا  7066] 
عن عبد هللا أن أاب بكر وعمر رضوان هللا عليهما بشراه أن أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من سره أن يقرا القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة بن أم 
 عبد 

 ذكر السبب الذي من أجله قال صلى هللا عليه وسلم هذا القول 
كريب حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن   [ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا أبو 7067] 

عاصم عن زر عن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر بني أيب بكر وعمر رضى هللا تعاىل 
عنهما وعبد هللا يصلي فافتتح بسورة النساء فسحلها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 



راءة بن أم عبد مث قعد مث سأل فجعل رسول هللا أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على ق
صلى هللا عليه وسلم يقول سل تعطه سل تعطه فقال فيما يقول اهلم إين أسألك إمياان ال يرتد ونعيما 

ال ينفد ومرافقة نبينا حممد يف أعلى جنة اخللد فأتى عمر عبد هللا ليبشره فوجد أاب بكر قد سبقه 
 ري قال إنك إن فعلت إنك لسابق ابخل

 ذكر وصف استئذان بن مسعود على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا بن إدريس عن احلسن بن  7068] 

عبيد هللا عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد هللا بن مسعود قال قال يل رسول 
 سلم إذنك علي أن يرفع احلجاب وأن تسمع سوادي حىت أهناك هللا صلى هللا عليه و 

 
ذكر متثيل املصطفى صلى هللا عليه وسلم طاعات بن مسعود اليت كان بسبيلها من قدميه أبحد يف 

 ثقل امليزان يوم القيامة 
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا أبو خيثمة حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة  7069] 
عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش أن عبد هللا بن مسعود كان حيتز لرسول هللا صلى هللا عليه  حدثنا

وسلم سوكا من أراك وكان يف ساقيه دقة فضحك القوم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ما 
 يضحككم من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إهنما أثقل يف امليزان من أحد 

 
 طاب العدوي رضوان هللا عليه ذكر عبد هللا بن عمر بن اخل

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان عبد الرزاق أخربان  7070] 

معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه قال كان الرجل يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأى 
غالما شااب عزاب وكنت أانم يف املسجد رؤاي قصها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكنت 

فرأيت يف املنام كأن ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا هلا قرانن وإذا 
فيها انس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ ابهلل من النار مرتني فلقيهما ملك آخر فقال يل لن تراع 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم فقال صلى هللا عليه فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسو 
وسلم نعم الرجل عبد هللا بن عمر غري أنه ال يصلي من الليل إال قليال قال سامل فكان بن عمر بعد 

 ذلك ال ينام من الليل إال قليال 
 



 ذكر شهادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن عمر ابلصالح 
 

ة حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربان يونس عن بن شهاب عن [ أخربان بن قتيب 7071] 
سامل بن عبد هللا عن بن عمر عن حفصة أخته أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلا إن عبد 

 هللا بن عمر رجل صاحل 
 

 ذكر السبب الذي من أجله قال صلى هللا عليه وسلم هذا القول 
 

ثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن انفع عن [ أخربان أبو يعلى حد 7072] 
بن عمر قال رأيت يف املنام سرقة من حرير ال أهوي هبا إىل مكان يف اجلنة إال طافت يب إليه 

فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النيب صلى هللا عليه وسلم فقال صلى هللا عليه وسلم 
  رجل صاحل إن أخاك رجل صاحل أو قال إن عبد هللا

 
 ذكر هبة املصطفى صلى هللا عليه وسلم البعري لعبد هللا بن عمر 

 
[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين خبرب غريب حدثنا أيب حدثنا احلميدي حدثنا سفيان  7073] 

حدثنا عمرو بن دينار عن بن عمر قال كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر فكنت على بكر 
ان يغلبين فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده مث يتقدم فيزجره وعمر ويرده فقال صعب لعمر فك

النيب صلى هللا عليه وسلم لعمر بعنيه قال هو لك اي رسول هللا قال بعنيه فباعه من رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هو لك اي عبد هللا بن عمر فاصنع به ما شئت 

 
 ذكر تتبع بن عمر آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واستعماله سنته بعده 

 
[ أخربان بن سلم حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين مبكة حدثنا شبابة عن عبد  7074] 

العزيز بن املاجشون عن عبيد هللا بن عمر عن انفع قال كان بن عمر يتتبع آاثر رسول هللا صلى هللا 
وسلم وكل منزل نزله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينزل فيه فنزل رسول هللا صلى هللا عليه  عليه

 وسلم حتت مسرة فكان بن عمر جييء ابملاء فيصبه يف أصل السمرة كي ال تيبس 
 



 ذكر عمار بن ايسر رضوان هللا عليه 
 

وكيع عن سفيان عن أيب [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا  7075] 
إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي رضى هللا تعاىل عنه قال كنا جلوسا عند النيب صلى هللا عليه 

 وسلم فجاء عمار يستأذن فقال صلى هللا عليه وسلم ائذنوا له مرحبا ابلطيب املطيب 
 

 عب اإلميان ذكر شهادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم لعمار بن ايسر أبخذه احلظ من مجيع ش
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا أمحد بن املقدام حدثنا عثام بن علي حدثنا  7076] 
األعمش عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ قال استأذن عمار على علي رضوان هللا عليه فقال 

إىل مشاشه أي  مرحبا ابلطيب املطيب مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول عمار مليء إمياان
 مثانته 

 
 ذكر وصف املصطفى صلى هللا عليه وسلم قتلة عمار بن ايسر 

 
[ أخربان علي بن أمحد اجلرجاين حبلب واحلسني بن حممد بن أيب معشر حبران وعمر بن  7077] 

حممد قالوا حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو داود عن شعبة عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أمه 
 ة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية عن أم سلم

 
 ذكر اخلرب الدال على أن عمار بن ايسر ومن كان معه كانوا على احلق يف تلك األايم 

 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا حممد بن املنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع  7078] 

مة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويح حدثنا خالد احلذاء عن عكر 
بن مسية تقتله الفئة الباغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار قال بن املنهال فحدثت به أاب داود 

 فدلسه عين 
 

 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن عكرمة مل يسمع هذا اخلرب من أيب سعيد اخلدري 
 



أخربان شباب بن صاحل بواسط حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن خالد عن عكرمة [  7079] 
أن بن عباس قال يل ولعلي بن عبد هللا بن عباس انطلقنا إىل أيب سعيد اخلدري فامسعا من حديثه 

فأتيناه فإذا هو يف حائط له فلما رآان جاء فأخذ رداءه مث قعد فأنشأ حيدثنا حىت أتى على ذكر بناء 
سجد قال كنا حنمل لبنة وعمار لبنتني لبنتني فرآه النيب صلى هللا عليه وسلم فجعل ينفض الرتاب امل

عن رأسه ويقول اي عمار أال حتمل ما حيمل أصحابك قال إين أريد األجر من هللا فجعل ينفض 
ل عمار الرتاب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار فقا

 أعوذ ابهلل من الفنت 
 

 ذكر البيان أبن قتال عمار كان ابلراية اليت قاتل هبا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد حدثنا شعبة عن  7080] 
يوم صفني شيخ آدم طوال عمرو بن مرة قال مسعت عبد هللا بن سلمة يقول رأيت عمار بن ايسر 

أخذ احلربة بيده ويده ترعد فقال والذي نفسي بيده لقد قاتلت هبذه الراية مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ثالث مرات وهذه الرابعة والذي نفسي بيده لو ضربوان حىت يبلغوا بنا سعفات هجر 

 عرفنا أن مصلحينا على احلق وأهنم على الباطل 
 

 هللا جل وعال من أبغض عمار بن ايسر رضى هللا تعاىل عنه ذكر إثبات بغض 
 

[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون  7081] 
حدثنا العوام بن حوشب عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن خالد بن الوليد قال كان بيين وبني 

إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فجعل خالد ال عمار بن ايسر كالم فانطلق عمار يشكوا 
يزيده إال غلظة ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ساكت قال فبكى عمار وقال اي رسول هللا أال 
تسمعه قال فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إيل رأسه وقال من عادى عمارا عاداه هللا ومن 

 ن شيء أحب إيل من رضا عمار فلقيته فرضي أبغضه أبغضه هللا قال فخرجت فما كا
 

 ذكر صهيب بن سنان رضى هللا تعاىل عنه 
 



[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان النضر وروح وأبو  7082] 
أسامة قالوا حدثنا عوف بن أيب مجيلة عن أيب عثمان النهدي أن صهيبا حني أراد اهلجرة إىل املدينة 

قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا فكثر مالك عندان وبلغت ما بلغت مث تريد أن خترج بنفسك 
ومالك وهللا ال يكون ذلك فقال هلم أرأيتم إن أعطيتكم مايل أختلون سبيلي فقالوا نعم فقال 

أشهدكم أين قد جعلت هلم مايل فبلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم فقال ربح صهيب ربح 
 صهيب 

 
 كر بالل بن رابح املؤذن رضى هللا تعاىل عنه ذ 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا  7083] 
زائدة عن عاصم عن زر عن عبد هللا قال كان أول من أظهر إسالمه سبعة رسول هللا صلى هللا عليه 

الل واملقداد فأما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم وأبو بكر وعمار وأمه مسية وصهيب وب
فمنعه هللا بعمه أيب طالب وأما أبو بكر فمنعه هللا بقومه وأما سائرهم فأخذهم املشركون وألبسوا 

أدراع احلديد وصهروهم يف الشمس فما منهم أحد إال وااتهم على ما أرادوا إىل بالل فإنه هانت 
فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة وهو  عليه نفسه يف هللا وهان على قومه

 يقول أحد أحد 
 

 ذكر إجياب اجلنة لبالل رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا أبو كريب حدثنا قبيصة حدثنا  7084] 
ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد العزيز بن أيب سلمة حدثنا حممد بن املنكدر عن جابر قال ق

 أدخلت اجلنة فسمعت خشفة أمامي فقلت من هذا قال جربيل عليه السالم هذا بالل 
 

 ذكر السبب الذي من أجله وقعت هذه املسابقة لبالل 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت أليب أسامة  7085] 
أيب زرعة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لبالل عند أحدثكم أبو حيان عن 

صالة الفجر اي بالل حدثين أبرجى عمل عملته عندك يف اإلسالم فإين مسعت الليلة خشفة نعليك 



بن يدي اجلنة فقال ما عمل عملته أرجى عندي أين مل أطهر طهورا اتما يف ساعة من ليل أو هنار إال 
 ا قدر يل أن أصلي فأقر به أبو أسامة وقال نعم صليت لريب م

 
 ذكر البيان أبن بالل كان ال تصيبه حالة حدث إال توضأ بعقبها وصلى 

[ أخربان حممد بن احلسن بن خليل حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن احلباب أخربين حسني  7086] 
ه وسلم ما دخلت اجلنة إال بن واقد حدثين بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا علي

مسعت خشخشة فقلت من هذا فقالوا بالل مث مررت بقصر مشيد بديع فقلت ملن هذا قالوا لرجل 
من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم فقلت أان حممد ملن هذا القصر قالوا لرجل من العرب فقلت أان 

ل لبالل مب سبقتين إىل اجلنة قال عريب ملن هذا القصر قلوا لعمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه فقا
ما أحدثت إال توضأت وما توضأت إال صليت وقال لعمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه لوال 

 غريتك لدخلت القصر فقال اي رسول هللا مل أكن ألغار عليك 
 

 ذكر البيان أبن املصطفى صلى هللا عليه وسلم قال لبالل ملا قال له ذلك هبا وصوب قوله 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثين زيد بن احلباب حدثين  7087] 
حسني بن واقد حدثين عبد هللا بن بريدة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسع خشخشة 

ال أمامه فقال من هذا قالوا بالل فأخربه وقال مب سبقتين إىل اجلنة فقال اي رسول هللا ما أحدثت إ
 توضأت وال توضأت إال رأيت أن هلل علي ركعتني أصليهما قال صلى هللا عليه وسلم هبا 

 
 ذكر أيب حذيفة بن عبتة بن ربيعة رضوان هللا عليه 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا وهب بن جرير حدثنا  7088] 

عن عائشة قالت أمر رسول هللا صلى هللا عليه أيب عن بن إسحاق حدثنا يزيد بن رومان عن عروة 
وسلم بقتلى بدر فسحبوا إىل القليب فطرحوا فيه مث جاء حىت وقف عليهم فقال اي أهل القليب هل 

وجدمت ما وعد ربكم حقا فإن وجدت ما وعدين ريب حقا قالوا اي رسول هللا تكلم قوما موتى قال 
ذيفة بن عتبة أابه يسحب إىل القليب عرف رسول لقد علموا أن ما وعدهتم حقا فلما رأى أبو ح

هللا صلى هللا عليه وسلم الكراهية يف وجهه فقال كأنك كاره ملا ترى فقال اي رسول هللا إن أيب كان 



رجال سيدا حليما فرجوت أن يهديه هللا إىل اإلسالم فلما وقع ابملوقع الذي وقع به أحزنين ذلك 
 م أليب حذيفة خبري فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 
 ذكر خالد بن الوليد املخزومي رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا حممد بن الصباح اجلرجرائي  7089] 

حدثنا سفيان عن إمساعيل عن قيس قال قال خالد بن الوليد لقد اندق يف يدي يوم مؤتة تسعة 
 ال صفيحة يل ميانية أسياف ما بقيت يف يدي إ

 
 ذكر البيان أبن خالد بن الوليد كان على خيل املصطفى صلى هللا عليه وسلم يوم حنني 

 
[ أخربان بن قتيبة حدثنا بن أيب السري حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن الزهري قال   7090] 

 عليه وسلم يوم كان عبد الرمحن بن أزهر حيدث أن خالد بن الوليد خرج مع رسول هللا صلى هللا
حنني فكان على خيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال بن األزهر فلقد رأيت النيب صلى هللا 

عليه وسلم وهو يقول من يدل على رحل خالد بن الوليد قال بن األزهر فمشيت أو قال سعيت 
له فإذا هو قاعد بني يديه وأان حمتلم أقول من يدل على رحل خالد بن الوليد حىت دللنا على رح

مستند إىل مؤخر رحله فأاته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنظر إىل جرحه قال الزهري وحسبت 
 أنه قال ونفث فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
 ذكر تسمية املصطفى صلى هللا عليه وسلم خالد بن الوليد سيف هللا 

 
عبد هللا بن عون اخلرار حدثنا أبو إمساعيل  [ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا 7091] 

املؤدب حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن عبد هللا بن أيب أوىف قال شكى عبد الرمحن بن 
عوف خالد بن الوليد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي 

ت مثل أحد ذهبا مل تدرك عمله فقال اي رسول هللا يقعون خالد مل تؤذي رجال من أهل بدر لو أنفق
يف فأرد عليهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف هللا صبه 

 هللا على الكفار 
 



 ذكر عمر بن العاص السهمي رضى هللا تعاىل عنه 
 

ربان عبد هللا بن املبارك أخربان [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أخ 7092] 
موسى بن علي بن رابح قال مسعت أيب يقول مسعت عمرو بن العاص يقول فزع الناس ابملدينة مع 

النيب صلى هللا عليه وسلم فتفرقوا فرأيت ساملا موىل أيب حذيفة احتىب بسيفه وجلس يف املسجد 
 عليه وسلم فرآين وساملا وأتى فلما رأيت ذلك فعلت مثل الذي فعل فخرج رسول هللا صلى هللا

الناس فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أيها الناس أال كان مفزعكم إىل هللا ورسوله أال فعلتم  
 كما فعل هذان الرجالن املؤمنان 

 ذكر عائشة أم املؤمنني رضى هللا تعاىل عنها وعن أبيها 
 

أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة  [ أخربان بن خزمية حدثنا حممد بن العالء 7093] 
عن أبيه عن عائشة قالت قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رأيتك يف املنام مرتني إذا رجل 

حيملك يف سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هى أنت فأقول إن يك هذا من عند هللا 
 ميضيه 

 
شة زوجة املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف الدنيا ال يف ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن عائ

 اآلخرة 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عيسى بن يونس  7094] 
حدثنا عبد هللا بن عمرو بن علقمة املكى عن بن خثيم عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت جاء يب 

 صلى هللا عليه وسلم يف خرقة حرير فقال هذه زوجتك يف الدنيا جربيل عليه السالم اىل رسول هللا
 واآلخرة 

 
 ذكر خرب اثن يصرح بصحة ما ذكرانه 

 
[ أخربان بن خزمية حدثنا سعيد بن حيىي األموي حدثين أيب حدثين أبو العنبس سعيد بن   7095] 

فاطمة قالت فتكلمت اان  كثري عن أبيه قال حدثتنا عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر



فقال أما ترضني ان تكوىن زوجىت يف الدنيا واآلخرة قلت بلى وهللا قال فأنت زوجىت يف الدنيا 
 واآلخرة أبو العنبس كوىف 

 
 ذكر خرب اثلث يصرح أبن عائشة تكون يف اجلنة زوجة املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

 
مد بن بكار بن الراين حدثنا يوسف بن [ أخربان حامد بن حممد بن شعيب حدثنا حم 7096] 

يعقوب بن املاجشون عن أبيه عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن عائشة اهنا قالت اي رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم من أزواجك يف اجلنة قال أما إنك منهن قالت فخيل ايل أن ذاك أنه مل يتزوج 

 بكرا غريى 
 

 ضى هللا تعاىل عنها وعن أبيها ذكر وصف زفاف عائشة أم املؤمنني ر 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا  7097] 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لست سنني وبىن 

أتتين أم رومان وأان على أرجوحة يب وأان بنت تسع سنني فقدم املدينة ووعكت فوىف شعرى مجيمة ف
ومعي صواحب يل فصرخت يب فأتيتها ما أدرى ماذا تريد فأخذت بيدى وأوقفتىن على الباب 

فقلت هه هه شبه املنبهرة فأدخلتىن بيتا فإذا نسوة من األنصار فقلن على اخلري والربكة وعلى خري 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحى طائر فأسلمتىن إليهن فغسلن رأسي وأصلحنين فلم يرعىن اال ر 

 فأسلمنىن إليه 
 

 ذكر البيان أبن جربيل عليه السالم أقرأ عائشة رضى هللا تعاىل عنها السالم 
 

[ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا علي بن املديين حدثنا هشام بن يوسف أخربان معمر  7098] 
قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه عن الزهرى عن أيب سلمة عن عائشة رضى هللا تعاىل عنها 

وسلم هذا جربيل يقرأ عليك السالم فقلت وعليه السالم ورمحة هللا وبركاته ترى ما ال نرى اي رسول 
 هللا 

 
 ذكر إنزال هللا جل وعال اآلي يف براءة عائشة رضى هللا تعاىل عنها عما قذفت به 



 
سفيان وعدة قالوا حدثنا أبو الربيع الزهراين [ أخربان أمحد بن علي بن املثىن واحلسن بن  7099] 

حدثنا فليح بن سليمان عن بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب وعلقمة بن 
وقاص وعبيد هللا بن عبد هللا عن عائشة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم حني قال هلا أهل اإلفك ما 

حدثين طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له قالوا فربأها هللا منه قال الزهرى وكلهم 
اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم احلديث الذي حدثين عن عائشة وبعض حديثهم يصدق 
بعضا زعموا ان عائشة رضى هللا تعاىل عنها قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد ان 

مها خرج هبا معه فأقرع بيننا يف غزاة غزاها فخرج خيرج سفرا أقرع بني أزواجه فأيتهن خرج سه
سهمى فخرجت معه بعد ما أنزل احلجاب وأان أمحل يف هودجي وأنزل فيه فسران حىت إذا فرغ 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من غزوته تلك قفل ودنوان من املدينة فآذن ليلة ابلرحيل فقمت 
ت اىل الرحل فلمست عقدى فحبسىن ابتغاؤه فمشيت حىت جاوزت اجليش فلما قضيت شأىن أقبل

فأقبل الذين يرحلون يب فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعريى الذي كنت أركب وهم حيسبون أىن 
فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا مل يثقلن ومل يغشهن اللحم وإمنا أيكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر 

جارية حديثة السن فبعثوا اجلمل وساروا فوجدت القوم حني رفعوه ثقل اهلودج فاحتملوه وكنت 
عقدى بعدما استمر اجليش فجئت منزهلم وليس فيه أحد فأقمت منزل الذي كنت به وظننت أهنم 

سيفقدوىن فريجعون إيل فبينا أان جالسة غلبتىن عيناي فنمت وكان صفوان بن املعطل السلمي مث 
واد إنسان انئم وكان يراىن قبل احلجاب الذكواىن من وراء اجليش فأصبح عند منزىل فرأى س

فاستيقظت ابسرتجاعه حني عرفىن فخمرت وجهي جبلبايب وهللا ما تكلمت بكلمة وال مسعت منه  
كلمة غري اسرتجاعه حىت أانخ راحلته فوطىء جيدها فركبتها فانطلق يقود يب الراحلة حىت أتينا 

الذي توىل كرب اإلفك عبد هللا بن أيب بن  اجليش بعدما معرسني يف حنر الظهرية فهلك من هلك وكان
سلول فقدمنا املدينة فاشتكيت هبا شهرا والناس يفضيون يف قول أصحاب اإلفك ويريبىن يف وجعى 
أىن ال أرى من النيب صلى هللا عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حني أمرض إمنا يدخل فيسلم 

قهت فخرجت أان وأم مسطح بنت أيب رهم مث يقول كيف تيكم وال أشعر بشيء من ذلك حىت ن
قبل املناصع وكان متربزان ال خنرج إال ليال اىل ليل وذلك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمران 
اىل العرب األول يف الربية أو يف التربز فأقبلت أان وأم مسطح بنت أيب رهم منشي فعثرت يف مرطها 

أتسبني رجال شهد بدرا فقالت اي هناه أمل تسمعى ما  فقالت تعس مسطح فقلت هلا بئس ما قلت
قالوا فأخربتىن مبا يقول أهل اإلفك فازددت مرضا على مرض فلما رجعت اىل بييت دخل علي 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال كيف تيكم فقلت إئذن يل آتى أبوي قالت وأان حينئذ أريد أن 



 صلى هللا عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت ألمى ما استيقن اخلرب من قبلهما فأذن يل رسول هللا
يتحدث به الناس فقالت اي بنية هوىن على نفسك الشأن فوهللا لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 

رجل حيبها وهلا ضرائر إال أكثرن عليها فقلت سبحان هللا لقد حتدث الناس هبذا قالت نعم فبت 
 أكتحل بنوم مث أصبحت فدعا رسول هللا صلى هللا عليه تلك اللية حىت أصبحت ال يرقأ يل دمع وال

وسلم علي بن أيب طالب وأسامة فأشار عليه ابلذي يعلم يف نفسه من الود هلم فقال أهلك اي رسول 
هللا وال نعلم وهللا اال خريا وأما علي فقال اي رسول هللا مل يضيق هللا عليك والنساء سواها كثري وسل 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم بريرة فقال اي بريرة هل رأيت فيها شيئا ما اجلارية تصدقك فدعا ر 
يريبك فقالت ال والذي بعثك ابحلق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من اهنا جارية حديثة 

السن تنام عن العجني فتأتى الداجن فتأكله فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يومه فاستعذر 
 بن أيب بن سلول فقال من يعذرىن من رجل بلغ أذاه يف أهلي ووهللا ما علمت على من عبد هللا

أهلي اال خريا وقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خريا وما كان يدخل على أهلي إال معي فقام 
سعد بن معاذ فقال اي رسول هللا وأان وهللا أعذرك منه إن كان من األوس ضربنا عنقه وإن كان من 

ا من اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك رجال صاحلا ولكن إخوانن
احتملته احلمية فقال كذبت لعمر هللا ال تقتله على ذلك فقام أسيد بن حضري فقال كذبت لعمر 

صلى هللا لنقتلنه فإنك منافق جتادل عن املنافقني فثار احليان األوس واخلزرج حىت مهوا ورسول هللا 
هللا عليه وسلم على املنرب فجعل خيفضهم حىت سكتوا ومكثت ينمى ال يرقأ يل دمع وال أكتحل 

بنوم فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلىت ويومى حىت أظن أن البكاء فالق كبدى قالت فبينا مها 
ن  جالسان عندي واان ابكى إذ استأذنت امرأة من األنصار فأذنت هلا فجلست تبكي معي فبينا حن
كذلك إذ دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس ومل جيلس عندي من يوم قيل يل ما قيل 

قبلها وقد مكث شهرا ال يوحى اليه يف شأىن شيء قالت فتشهد مث قال اي عائشة أما بعد فإنه قد 
فإن بلغين عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيربئك هللا وإن كنت أملمت فاستغفرى هللا وتوىب اليه 

العبد إذا اعرتف بذنبه مث اتب اتب هللا عليه فلما قضى رسول هللا صلى صلى هللا عليه وسلم مقالته 
قلص دمعى حىت ما أحس منه بقطرة وقلت أليب أجب عىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال 

 صلى هللا وهللا ما أدرى ما أقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت ألمى أجيىب عىن رسول هللا
عليه وسلم فيما قال قلت وهللا ما أدرى ما أقول لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت وأان جارية 
حديثة السن ال أقرأ كثريا من القرآن فقلت إي وهللا لقد علمت أنكم مسعتم ما حتدث الناس ووقر 

ال تصدقوىن بذلك وإن يف أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إين بريئة وهللا يعلم أىن بريئة 
اعرتفت لكم أبمر وهللا يعلم أىن بريئة لتصدقىن وهللا ما أجد يل ولكم مثال إال أاب يوسف إذ قال 



فصرب مجيل وهللا املستعان على ما تصفون مث حتولت على فراشى واان أرجو ان يربئىن هللا ولكن وهللا 
يتكلم ابلقرآن يف أمري ولكين كنت  ما ظننت ان ينزل يف شأين وحي وألان أحقر يف نفسي من أن

أرجو أن يرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف النوم رؤاي تربئىن فوهللا ما رام يف جملسه وال خرج 
أحد من البيت حىت أنزل عليه فأخذه ما كان أيخذه من الربحاء حىت إنه لينحدر منه مثل اجلمان 

لى هللا عليه وسلم وهو يضحك فكان أول  من العرق يف يوم شات فلما سري عن رسول هللا ص
كلمة تكلم هبا أن قال اي عائشة امحدى هللا فقد برأك هللا فقالت يل امى قومي اىل رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم فقلت ال وهللا ال أقوم اليه وال أمحد الل هللا فأنزل هللا تعاىل إن الذين جاؤوا ابإلفك 

 براءتى قال أبو بكر الصديق رضى هللا تعاىل عنه وكان ينفق على عصبة منكم فلما أنزل هللا هذا يف
مسطح لقرابته منه وهللا ال انفق على مسطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة فأنزل هللا } وال أيتل أولو 
الفضل منكم والسعة { اىل قوله } وهللا غفور رحيم { فقال أبو بكر وهللا إين ألحب ان يغفر هللا يل 

مسطح ابلذي كان جيرى عليه وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سأل زينب بنت  فرجع اىل
 جحش عن أمى فقالت اي رسول هللا أمحى مسعى وبصرى وكانت تساميىن فعصمها هللا ابلورع 

[ قال أبو الربيع وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وعبد هللا بن  7100] 
 الزبري مثله 

قال أبو الربيع حدثنا فليح عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن وحيىي بن سعيد عن القاسم  [ 7101] 
 بن حممد بن أيب بكر مثله 

 
 ذكر تفويض عائشة احلمد اىل البارى جل وعال ملا أنعم عليها مما برأها عما قذفت به 

 
ي حدثنا هشيم [ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا أبو معمر القطيع 7102] 

حدثنا عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن عائشة قالت ملا أنزل عذرى من السماء قال رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم أبشرى فقد أنزل هللا عذرك قلت حبمد هللا ال حبمدك 

 
ذكر نفي عائشة رضى هللا تعاىل عنها معرفة النعمة عن أحد من املخلوقني وإضافتها بكليتها اىل 

 السماء وحده دون خلقه  خالق
 

[ أخربان أبو يعلى حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا بن فضيل عن حصني عن شقيق  7103] 
عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة أم املؤمنني أو قيل هلا ما أنزل هللا عذرها يعىن 



ذا هي تقول فعل هللا بفالن  عائشة قالت بينما أان عند عائشة إذ دخلت علينا امرأة من األنصار وإ
كذا فقالت مل قالت ألنه كان فيمن حديث احلديث فقالت عائشة فأي حديث فأخربهتا قالت 

فسمعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر قالت نعم فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إال 
قالت فقلنا محى وعليها محى انفض قالت فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما هذا 

أخذهتا قال فلعله من أجل حديث حتدث به قالت فقعدت فقالت وهللا لئن حلفت ال تصدقوىن 
ولئن اعتذرت ال تعذروىن فمثلى ومثلكم مثل يعقوب وبنيه وهللا املستعان على ما تصفون قالت 

 وأنزل هللا عليه ما أنزل فأخربها فقالت حبمد هللا ال حبمد أحد 
 

 ى صلى هللا عليه وسلم للصديقة بنت الصديق إنه هلا كأيب زرع الم زرع ذكر قول املصطف
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار ومصعب بن سعيد وعلي بن حجر  7104] 
قالوا حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبد هللا بن عروة عن عروة عن عائشة 

وتعاقدن أن ال يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت  قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن
األوىل زوجي حلم مجل غث على رأس جبل ال سهل فريتقى وال مسني فينتقل وقالت الثانية زوجي ال 
أبث خربه إين أخاف ان ال أذره إن أذكره عجره وجبره وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق 

كليل هتامة ال حر وال قر وال خمافة وال سآمة وقالت وإن أسكت أعلق وقالت الرابعة زوجي  
اخلامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد وال يسأل عما عهد وقالت السادسة زوجي ان أكل 

لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف وال يوجل الكف ليعلم البث وقالت السابعة زوجي غياايء 
ع كال لك وقالت الثامنة زوجي الشمس مس أو عياايء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو مج

أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت 
من الناد قالت العاشرة زوجي مالك فما مالك مالك خري من ذلك له إيل كثريات املبارك قليالت 

قالت احلادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع  املسارح إذا مسعن اصوات املزاهر أيقن أهنن هوالك
أانس من حلي أذىن ومأل من شحم عضدى فبجحىن فبجحت ايل نفسي وجدىن يف أهل غنيمة 
بشق فجعلىن يف أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فال أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب 

ن أيب زرع فما بن أيب زرع مضجعه  فأتقمح أم أيب زرع فما أم أىب زرع عكومها رداح وبيتها فساح ب
كمسل شطبة ويشبعه ذراع اجلفرة وابنة أىب زرع فما ابنة أيب زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء  

كسائها وغيظ جارهتا جارية أيب زرع فما جارية أيب زرع ال تبث حديثنا تبثيثا وال تنفث مريتنا تنقيثا 
اب متخض فلقي امرأة معها ولدان هلا كالفهدين وال متأل بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع واألوط



يلعبان من حتت خصرها برمانتني فطلقىن ونكحها فنكحت بعده رجال سراي ركب شراي وأخذ خطيا 
وأراح علي نعما ثراي وأعطاىن من كل رائحة زوجا وقال كلي أم رزع ومريى أهلك فلو مجعت كل 

ة فقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كنت شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أيب زرع قالت عائش
لك كأيب زرع الم زرع قال هشام بن عمار سألت عيسى بن يونس عن الدائس فقال هو األندر 

 واملنق الغرابل 
 

 ذكر األمر مبحبة عائشة إذ املصطفى صلى هللا عليه وسلم كان حيبها 
 

السرى حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر [ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا بن أيب  7105] 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت اجتمع أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فأرسلن فاطمة اىل 

النيب صلى هللا عليه وسلم فقلن قويل له إن نساءك قد اجتمعن ايل وهن يسألنك العدل يف بنت أيب 
وسلم وهو معي يف مرط فقالت له إن  قحافة قالت عائشة فدخلت على النيب صلى هللا عليه

نساءك ارسلنىن إليك وقد اجتمعن وهو ينشدك العدل يف بنت أيب قحافة فقال صلى هللا عليه 
وسلم أحتبيىن قالت نعم قال فأحبيها فرجعت إليهن فأخربهتن مبا قال هلا فقلن إنك تصنعى شيئا 

ت بنت أبيها حقا فأرسلن زينب بنت جحش فارجعى اليه فقالت ال وهللا ال ارجع إليه فيها ابدا وكان
قالت عائشة وهي اليت كانت تساميىن من بني أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت إن أزواجك 

أرسلنىن إليك وهن ينشدنك العدل يف بنت أيب قحافة مث أقبلت علي فشتمتىن فسكت أراقب 
أنتصر منها فلم يتكلم فشتمتىن حىت النيب صلى هللا عليه وسلم وأنظر اىل طرفه هل أيذن يل أن 

ظننت انه ال يكره أن أنتصر منها فاستقبلها فلم ألبث أن أفحمتها فقال هلا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم إهنا بنت أيب بكر قالت عائشة ومل أر امرأة قط أكثر خريا وأكثر صدقة وأوصل للرحم 

ن زينب ما عدا سورة من غرب حدة كان فيها وأبذل لنفسها يف شيء تتقرب به اىل هللا جل وعال م
 يوشك منها الفيئة 

 
 ذكر خرب وهم يف أتويله من مل حيكم صناعة احلديث 

 
[ أخربان بن خزمية حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن إمساعيل عن  7106] 

فقلت إين  قيس عن عمرو بن العاص قال قلت اي رسول هللا أي الناس أحب إليك قال عائشة
 لست أعىن النساء إمنا أعىن الرجال فقال أبو بكر أو قال أبوها 



 
ذكر اخلرب الدال على ان خمرج هذا السؤال واجلواب معا كان عن أهله دون سائر النساء من فاطمة 

 وغريها 
 

[ أخربان أبو عروبة حبران حدثنا املسيب بن واضح حدثنا معتمر بن سليمان عن محيد  7107] 
سن عن أنس قال سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة عن احل

 قيل له ليس عن أهلك نسألك قال فأبوها 
 

 ذكر اخلرب املصرح بصحة ما ذكرانه قبل 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا اهليثم بن جناد احلليب حدثنا حيىي بن سليم عن عبد هللا  7108] 
يم عن بن أيب مليكه قال جاء عائشة عبد هللا بن عباس يستأذن عليها قالت ال بن عثمان بن خث

حاجة يل به قال عبد الرمحن بن أيب بكر إن بن عباس من صاحلي بنيك جاءك يعودك قالت فأذن 
له فدخل عليها فقال اي أماه أبشرى فوهللا ما بينك وبني أن تلقى حممدا صلى هللا عليه وسلم 

فارق روحك جسدك كنت أحب نساء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه ومل يكن واألحبة إال أن ت
حيب رسول هللا اال طيبة قالت وأيضا قال هلكت قالدتك ابألبواء فأصبح رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم فلم جيدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فكان ذلك بسببك وبركتك ما أنزل هللا هلذه األمة من 
ن من أمر مسطح ما كان فأنزل هللا براءتك من فوق سبع مساوات فليس مسجد يذكر الرخصة فكا

فيه هللا إال وشأنك يتلى فيه آانء الليل وأطراف النهار فقالت اي بن عباس دعين منك ومن تزكيتك 
 فوهللا لوددت أىن كنت نسيا منسيا 

 
سلم وهو يف بيت واحدة من ذكر البيان أبن الوحي مل يكن ينزل على املصطفى صلى هللا عليه و 

 نسائه خال عائشة 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن  7109] 
عروة عن عوف بن احلارث بن الطفيل عن رميثة أم عبد هللا بن حممد أيب عتيق عن أم سلمة قالت  

ه وسلم أن أيمر الناس فيهدوا له حيث كان فإن كلمنىن صواحىب أن أكلم رسول هللا صلى هللا علي
الناس يتحرون هبداايهم يوم عائشة وإان حنب اخلري كما حتب عائشة فسكت رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم ومل يراجعىن فجاءين صواحىب فأخربهتن انه مل يكلمىن فقلن وهللا ال ندعه قالت فكلمته 
لك يسكت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال اي أم مثل املقالة األوىل مرتني أو ثالاث كل ذ

سلمة ال تؤذيىن يف عائشة فإين وهللا ما نزل الوحي علي وأان يف بيت امرأة من نسائى غري عائشة 
 قالت فقلت أعوذ ابهلل أن أسوءك يف عائشة 

 
بيته إذا ذكر البيان أبن جربيل عليه السالم كان ال يدخل على املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

 وضعت عائشة ثياهبا 
 

[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع حدثنا حممد بن عبد هللا العصار حدثنا عبد الرزاق  7110] 
أخربان بن جريج أخربين عبد هللا بن كثري أنه مسع حممد بن قيس بن خمرمة يقول مسعت عائشة قالت 

قالت ملا كان ليلىت انقلب صلى هللا عليه  أال أحدثكم عىن وعن النيب صلى هللا عليه وسلم قلنا بلى
وسلم فوضع نعليه عن رجليه ووضع رداءه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبث إال ريثما ظن 
أىن قد رقدت مث انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا مث فتح الباب فخرج وأجافه رويدا فجعلت درعي 

البقيع فرفع يديه ثالث مرات فأطال القيام مث  يف رأسي مث تقنعت إبزارى فانطلقت يف إثره حىت اتى
احنرف فاحنرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إال أن 
اضطجعت دخل فقال ما لك اي عائشة قلت ال شيء قال لتخربىن أو ليخربىن اللطيف اخلبري قلت 

سواد الذي رأيت امامى قلت نعم قالت فلهز اي رسول هللا أبيب أنت وأمى فأخربته اخلرب قال أنت ال
يف صدري هلزة أوجعتىن مث قال أظننت أن حييف هللا عليك ورسوله قالت فقلت مهما يكتم الناس 

فقد علمه هللا قال فإن جربيل صلوات هللا عليه أاتين حني رأيت ومل يكن يدخل عليك وقد وضعت 
نت أنك قد رقدت وكرهت ان اوقظك ثيابك فناداىن فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وظن

وخشيت ان تستوحشى فأمرىن أن آتى أهل البقيع فاستغفر هلم قلت كيف اي رسول هللا قال قويل 
السالم على أهل الداير من املؤمنني املسلمني ويرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين وإان إن شاء 

 هللا بكم الحقون 
 

 شة ما تقدم منها وما أتخر ذكر مغفرة هللا جل وعال ذنوب عائ
 

[ أخربان بن قتيبة حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربين حيوة أخربين أبو صخر  7111] 
عن بن قسيط عن عروة عن عائشة اهنا قالت ملا رأيت من النيب صلى هللا عليه وسلم طيب نفس 



ن ذنبها وما أتخر ما أسرت وما قلت اي رسول هللا ادع هللا يل فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم م
أعلنت فضحكت عائشة حىت سقط رأسها يف حجرها من الضحك قال هلا رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أيسرك دعائى فقالت وما يل ال يسرين دعاؤك فقال صلى هللا عليه وسلم وهللا إهنا 

 لدعائي ألميت يف كل صالة 
 

 لى هللا عليه وسلم رضا عائشة من غضبها ذكر العالمة اليت هبا كان يعرف املصطفى ص
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا علي بن مسهر حدثنا هشام  7112] 
بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين ألعلم إذا كنت عىن 

ل هللا قال إذا كنت عىن راضية فحلفت راضية وإذا كنت علي غضىب قالت ومب تعرف ذلك اي رسو 
 قلت ال ورب حممد وإذا كنت علي غضىب قلت ال ورب إبراهيم قلت أجل ما أهجر إال امسك 

 
 ذكر فضل عائشة على سائر النساء 

 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا سريج بن يونس حدثنا إمساعيل بن جعفر عن  7113] 

نس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضل عائشة عبد هللا بن عبد الرمحن عن أ
 على النساء كفضل الثريد على الطعام 

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان هذا اخلرب ما رواه اال عبد هللا بن عبد الرمحن األنصاري 

 
شعبة عن [ أخربان حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد حدثنا  7114] 

عمرو بن مرة عن مرة اهلمذاين عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال كمل من 
الرجال كثري ومل يكمل النساء إال مرمي بنت عمران وآسنة امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء  

 كفضل الثريد على الطعام 
 

 واية هذا اخلرب ذكر خرب اثلث يصرح أبن أاب طوالة مل يكن املنفرد بر 
 



[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا صفوان بن صاحل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا بن أيب  7115] 
ذئب عن الزهرى عن أيب سلمة عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضل عائشة 

 على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 
 

 ريق عائشة رضى هللا تعاىل عنهما يف آخر يوم من أايم الدنيا  ذكر مجع هللا بني ريق صفيه وبني
 

[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا بن علية عن أيوب  7116] 
عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيته ويف يومى وبني 

بن أيب بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه صلى هللا عليه وسلم  سحرى وحنرى فدخل عبد الرمحن
فظننت ان له فيه حاجة فأخذته فلقطته ومضغته وطيبته مث دفعته اليه فاسنت كأحسن ما رأيته مستنا 
قط مث ذهب يرفعه ايل فسقط من يده فأخذت ادعو كان يدعو به صلى هللا عليه وسلم إذا مرض 

صره اىل السماء فقال الرفيق األعلى الرفيق األعلى ففاضت فلم يدع به يف مرضه ذلك فرفع ب
 نفسه صلى هللا عليه وسلم احلمد هلل الذي مجع بني ريقى وريقه يف آخر يوم من الدنيا 

 
 ذكر السبب الذي من أجله كانت عائشة تكىن أبم عبد هللا 

 
هشام بن عروة عن [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا بكري حدثنا  7117] 

أبيه عن عائشة قالت ملا ولد عبد هللا بن الزبري أتيت به النيب صلى هللا عليه وسلم فتفل يف فيه 
 فكان أول شيء دخل جوفه وقال هو عبد هللا وأنت أم عبد هللا فما زلت أكىن هبا وما ولدت قط 

 
 ذكر القدر الذي مكثت فيه عائشة عند النيب صلى هللا عليه وسلم 

 
[ أخربان أبو عروبة احلراين حدثنا زكراي بن احلكم حدثنا الفراييب حدثنا سفيان عن هشام  7118 ]

بن عروة عن أبيه عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست وأدخلت عليه 
عد وهي ابنة تسع ومكثت عنده تسعا قال أبو حامت اىل هاهنا هم املهاجرون من قريش وإان نذكر ب

 هؤالء حلفاء قريش إن هللا يسر ذلك وسهله 
 

 ذكر حاطب بن أيب بلتعة حليف أيب سفيان 



 
[ أخربان أبو يعلى حدثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين حدثنا بن فضيل عن حصني بن  7119] 

عبد الرمحن عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي قال مسعت عليا يقول وهو على املنرب 
 النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب مرثد السلمي وكالان فارس قال انطلقوا حىت أتتوا روضة خاخ بعثين

فإن هبا امرأة ومعها صحيفة من حاطب بن أيب بلتعة اىل املشركني فأتوىن هبا فأدركناها وهي على 
ما معي   بعري هلا حيث قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت أين الكتاب الذي معك فقالت

كتاب قال فأحننا بعريها وفتشنا رحلها فقال صحايب ما نرى معها شيئا فقلت له لقد علمت ما  
كذبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والذي حيلف به لتخرجنه أو ألجزنك ابلسيف فلما رأت اجلد 

ليه وسلم أهوت اىل حجزهتا وعليها إزارر من صوف فأخرجت الكتاب فأتينا به النيب صلى هللا ع
فقال النيب صلى هللا عليه وسلم اي حاطب ما محلك على الذي صنعت فقال اي رسول هللا ما يب أن 
ال أكون مؤمنا ابهلل ورسوله ولكين أردت ان يكون عند القوم يد يدفع هللا هبا عن أهلي ومايل فقال 

سول هللا إنه قد خان هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صدق ال تقولوا له إال خريا فقال عمر اي ر 
ورسوله واملؤمنني فدعىن حىت اضرب عنقه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو ليس من أهل 
بدر ما يدريك اي عمر لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة 

 فدمعت عني عمر وقال هللا ورسوله اعلم 
 

 اطب بن أيب بلتعة رضى هللا تعاىل عنه ذكر نفى دخول النار عن ح
 

[ أخربان بن قتيبة بعسقالن حدثنا يزيد بن موهب حدثين الليث عن أيب الزبري عن جابر  7120] 
أن عبدا حلاطب بن أيب بلتعة جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ليدخلن النار 

 إنه ال يدخلها فإنه قد شهد بدرا واحلديبية  فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذبت
 

 ذكر عتبة بن غزوان رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان أمحد بن علي حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا سليمان بن املغرية عن محيد  7121] 
بن هالل عن خالد بن عمري قال خطب عتبة بن غزوان فحمد هللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن 

لدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء وإمنا بقي منها صبابة كصبابة اإلانء صبها أحدكم وإنكم ا
منتقلون منها اىل دار ال زوال هلا فانتقلوا ما حبضرتكم يريد من اخلري فلقد بلغين ان احلجر يلقى من 



ا بني مصراعي شفري جهنم فما يبلغ هلا قعرا سبعني عاما وامي هللا لتمألن أفعجبتم ولقد ذكر يل أن م
اجلنة مسرية أربعني عاما وليأتني عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتين سابع سبعة مع رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم ما لنا طعام اال ورق الشجر حىت قرحت منه اشداقنا ولقد التقطت بردة 

اليوم حي اال أصبح أمريا  فشققتها بيين وبني سعد فاتزرت بنصفيها واتزر سعد بنصفيها ما منا أحد
على مصر من األمصار وأعوذ ابهلل ان اكون عظيما يف نفسي صغريا عند هللا وإهنا مل تكن نبوة إال 
تناسخت حىت تكون عاقبتها ملكا ستبلون األمراء بعدان قال الشيخ هكذا حدثنا أبو يعلى فقال 

 عن محيد بن هالل عن خالد بن عمري وإمنا هو خالد بن مسري 
 

 ذكر سامل موىل أيب حذيفة رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن  7122] 
األعمش عن أيب وائل عن مسروق قال كنا عند عبد هللا بن عمرو فذكران حديثا عن عبد هللا بن 

عته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسعت مسعود فقال ذاك رجل ما أزال أحبه منذ شيء مس
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اقرؤوا القرآن من أربعة من بن أم عبد ومن أيب بن كعب ومن 

 سامل موىل أيب حذيفة ومن معاذ بن جبل 
 

 ذكر سلمان الفارسي رضى هللا تعاىل عنه 
 

اهر حدثنا بن وهب أخربين مسلم بن خالد [ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا أبو ط 7123] 
عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تال هذه اآلية } وإن تتولوا 

يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم { قالوا اي رسول هللا من هؤالء الذي إن تولينا استبدلوا بنا 
ذ سلمان الفارسي مث قال هذ وقومه لو كان الذين عندد الثراي مث ال يكونوا أمثالنا فضرب على فخ

 لتناوله رجال من فارس 
[ أخربان أبو يزيد خالد بن النضر بن عمرو القرشي ابلبصرة قال حدثنا حممد بن املثىن  7124] 

قال حدثنا عبد هللا بن رجاء قال أخربان إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب قرة الكندي عن سلمان 
كان أيب من أبناء األساورة وكنت أختلف اىل الكتاب وكان معي غالمان إذا رجعا من الكتاب قال  

دخال على قس فدخلت معهما فقال هلما أمل أهنكما أن أتتياىن أبحد قال فكنت أختلف اليه حىت  
كنت أحب اليه منهما فقال يل اي سلمان إذا سألك أهلك من حبسك فقل معلمى وإذا سألك 



بسك فقل أهلي وقال يل اي سلمان إين أريد ان أحتول قال قلت أان معك قال فتحول معلمك من ح
فأتى قرية فنزهلا وكانت امرأة ختتلف إليه فلما حضر قال اي سلمان احتفر قال فاحتفرت 

فاستخرجت جرة من دراهم قال صبها على صدري فصببتها فجعل يضرب بيده على صدري 
وقهم ذلك فاجتمع القسيسون والرهبان فحضروه وقال ويقول ويل للقس فمات فنفخت يف ب

ومهمت ابملال أن أحتمله مث إن هللا صرفىن عنه فلما اجتمع القسيسون والرهبان قلت إنه قد ترك 
ماال فوثب شباب من أهل القرية وقالوا هذا مال أبينا كانت سريته أتتيه فأخذوه فلما دفن قلت اي 

ن معه قالوا ما نعلم يف األرض أعلم من رجل كان أيتى بيت معشر القسيسني دلوىن على عامل أكو 
املقدس وإن انطلقت اآلن وجدت محاره على ابب بيت املقدس فانطلقت فإذا أان حبمار فجلست 
عنده حىت خرج فقصصت عليه القصة فقال اجلس حىت ارجع إليك قال فلم أره اىل احول وكان 

الشهر فلما جاء قلت ما صنعت يف قال وانك هلا هنا ال أيتى بيت املقدس اال يف كل سنة يف ذلك 
بعد قلت نعم قال ال اعلم يف األرض أحدا اعلم من يتيم خرج يف أرض هتامة وان تنطلق اآلن 

توافقه وفيه ثالث أيكل اهلدية وال أيكل الصدقة وعند غضروف كتفه اليمىن خامت نبوة مثل بيضة 
انطلقت ترفعىن أرض وختفضىن أخرى حىت أصابىن قوم لوهنا لون جلده وإن انطلقت الىن وافقته ف

من االعراب فاستبعدوىن فباعوىن أخرى حىت وقعت إىل املدينة فسمعتهم يذكرون النيب صلى هللا 
عليه وسلم وكان العيش عزيزا فسألت أهلي ان يهبوا يل يوما ففعلوا فانطلقت فاحتطبت فبعته 

هللا عليه وسلم ما هو فقلت صدقة فقال ألصحابه  بشيء مث جئت به فوضعته بني يديه فقال صلى 
كلوا وأىب ان أيكل قلت هذه واحدة مث مكثت ما شاء هللا مث استوهبت أهلي يوما فوهبوا يل يوما 
فانطلقت فاحتطبت فبعته أبفضل من ذلك فصنعت طعاما فأتيته فوضعته بني يديه فقال ما هذا 

لوا معه وقمت اىل خلفه فوضع رداءه فإذا خامت قلت هدية فقال بيده ابسم هللا خذوا فأكل وأك
النبوة كأنه بيضة قلت أشهد انك رسول هللا قال وما ذاك قال فحدثته فقلت اي رسول هللا القس 
هل يدخل اجلنة فإنه زعم أنك نيب قال ال يدخل اجلنة اال نفس مسلمة قلت اي رسول هللا أخربين 

 انك نيب قال لن يدخل اجلنة اال نفس مسلمة 
 

 ذكر حذيفة بن اليمان رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن إبراهيم التيمى عن  7125] 
أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلت معه فقال 

 صلى هللا عليه وسلم ليلة األحزاب وأخذتنا حذيفة أنت كنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول هللا



ريح شديدة وقر فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال رجل أيتينا خبرب القوم جعله هللا معي يوم 
القيامة قال فسكتنا فلم جيبه منا أحد قم قال أال رجل أيتينا خبرب القوم جعله هللا معي يوم القيامة 

د مث قال فسكتنا فقال صلى هللا عليه وسلم قم اي حذيفة فأتنا خبرب قال فسكتنا فلم جيبه منا أح
القوم وال تذعرهم فلما وليت من عنده جعلت كأمنا أمشي يف محام حىت أتيتهم فرأيت أاب سفيان 

يصلى ظهره ابلنار فوضعت سهما يف كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول هللا صلى هللا 
و رميته ألصبته فرجعت وأان أمشي يف مثل احلمام فلما أتيته صلى هللا عليه عليه وسلم ال تذعرهم ول

وسلم أخربته خبرب القوم فألبسىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها 
 فلم أزل انئما حىت أصبحت فلما أصبحت قال صلى هللا عليه وسلم قم اي نومان 

 
  عليه وسلم حلذيفة بن اليمان ابملغفرة ذكر دعاء املصطفى صلى هللا

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان عمرو بن حممد  7126] 

العنقزي وحيىي بن آدم عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب النهدي عن املنهال بن عمرو عن زر بن 
صلى هللا عليه وسلم فقلت ما يل به  حبيش عن حذيفة قال قالت يل امى مىت عهدك برسول هللا

عهد مذ كذا أو كذا فنالت مين فقلت فإين آيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأصلي معه 
ويستغفر يل ولك فأتيته فصليت معه املغرب فصلى صلى هللا عليه وسلم ما بينهما مث مضى وتبعته 

ربته مبا قالت يل امى فقال صلى هللا فقال يل من هذا فقلت حذيفة بن اليمان فقال ما جاء بك فأخ
 عليه وسلم غفر هللا لك وألمك 

 
 ذكر البيان أبن حذيفة كان صاحب سر املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

 
[ أخربان أبو يعلى حدثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم  7127] 

مث مال اىل حلقة فجلس فيها قال فجاء رجل  قال اتى علقمة الشام فدخل املسجد فصلى فيه
فجلس اىل جنيب فقلت احلمد هلل اىن ألرجو ان يكون هللا قد استجاب دعوتى قال وذلك الرجل 
أبو الدرداء فقال وما ذاك فقال علقمة دعوت هللا ان يرزقىن جليسا صاحلا فأرجو ان تكون أنت 

مث من أهل الكوفة فقال أبو الدرداء أمل يكن فقال من أنت قلت من أهل الكوفة أو من أهل العراق 
فيكم صاحب السر الذي ال يعلمه غريه أحد يعىن حذيفة قال مث قال أحتفظ كما كان عبد هللا يقرأ 

قلت نعم قال والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى قال علقمة فقلت والذكر واألنثى فقال أبو 



نيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من فيه اىل يف فما الدرداء وهللا الذي ال إله إال هو هكذا أقرأ
زال هؤالء حىت كادوا يردونىن عنها قال الشيخ أبو حامت اىل هاهنا حلفاء قريش وإان نذكر بعد 

 هؤالء األنصار من هاجر منهم ومن مل يهاجر ان قضى هللا ذلك وشاء 
 

 ذكر معاذ بن جبل رضى هللا تعاىل عنه 
 

مر بن حممد اهلمداين حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد حدثنا شعبة عن [ أخربان ع 7128] 
عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكروا عبد هللا بن مسعود عند عبد هللا بن عمرو فقال 
ذاك رجل ال أزال أحبه بعدما مسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من 

 وسامل موىل أيب حذيفة وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل أربعة من بن مسعود 
 

 ذكر شهادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل ابلصالح 
 

[ أخربان حممد بن أمحد بن أيب عون حدثنا حممد بن الوليد الزبريي حدثنا بن أيب حازم  7129] 
وسلم نعم الرجل أبو بكر نعم عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

الرجل عمر نعم الرجل معاذ بن عمرو بن اجلموح نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل أبو عبيدة بن 
 اجلراح وبئس الرجل حىت عد سبعة 

 
 ذكر البيان أبن معاذ بن جبل كان ممن مجع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
سفيان حدثنا عبيد هللا بن معاذ بن معاذ حدثنا أيب عن شعبة عن  [ أخربان احلسن بن 7130] 

قتادة قال مسعت أنس بن مالك يقول مجع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلهم 
 من األنصار معاذ بن جبل وأيب بن كعب وزيد بن اثبت وأبو زيد رمحهم هللا 

 
 صحابة ابحلالل واحلرام ذكر البيان أبن معاذ بن جبل كان من أعلم ال

 
[ أخربان أمحد بن مكرم بن خالد الربيت حدثنا علي بن املديين حدثنا عبد الوهاب الثقفى  7131] 

حدثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرحم 



ن وأقرؤهم لكتاب هللا أيب بن كعب أمىت أبمىت أبو بكر وأشدهم يف هللا عمر وأصدقهم حياء عثما
وأفرضهم زيد بن اثبت وأعلمهم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل أال وان لكل امة أمينا وأمني هذة 

األمة أبو عبيدة بن اجلراح قال أبو حامت هذه ألفاظ اطلقت حبذيف ال من منها يريد بقوله صلى هللا 
له صلى هللا عليه وسلم وأشدهم يف أمر هللا يريد عليه وسلم ارحم امىت أي من أرحم أمىت وكذلك قو 

من أشدهم ومن أصدقهم حياء ومن أقرأهم لكتاب هللا ومن أفرضهم ومن أعلمهم ابحلالل واحلرام 
يريد ان هؤالء من مجاعة فيهم تلك الفضيلة وهذا كقوله صلى هللا عليه وسلم لألنصار أنتم أحب 

 حبهم وهم فيهم الناس اىل يريد من أحب الناس من مجاعة أ
 

 ذكر أيب ذر الغفاري رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان احلسني بن أمحد بن بسطام ابألبلة حدثنا العباس بن عبد العظيم العنربي حدثنا  7132] 
النضر بن حممد اليمامي حدثنا عكرمة بن عمار عن أيب زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أيب 

ى هللا عليه وسلم ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء على ذي هلجة ذر قال قال يل رسول هللا صل
أصدق منك اي أاب ذر قال أبو حامت يشبه ان يكون هذا خطااب خرج على حسب احلال يف شيء 
بعينه إذ حمال ان يكون هذا اخلطاب على عمومه وحتت اخلضراء املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

 عنهما  والصديق والفاروق رضى هللا تعاىل
 

 ذكر البيان أبن أاب ذر كان من املهاجرين األولني 
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن وعدة قالوا حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا سليمان  7133] 
بن املغرية حدثنا محيد بن هالل عن عبد هللا بن الصامت قال قال أبو ذر خرجنا يف قومنا غفار 

ام فخرجت اان وأخى أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن وكانوا حيلون الشهر احلر 
إلينا فحسدان قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالفك إليهم أنيس فجاء خالنا فذكر الذي 

قيل له فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته وال حاجة لنا فيما بعد قال فقدمنا صرمتنا 
نا حىت نزلنا حبضرة مكة قال وقد صليت اي بن أخي قبل أن ألقى رسول هللا فاحتملنا عليها فانطلق

صلى هللا عليه وسلم قال قلت ملن قال هلل قلت فأين توجه قال أتوجه حيث يوجهىن ريب أصلى 
عشيا حىت إذا كان من آخر الليل ألقيت حىت تعلوىن الشمس قال أنيس ان يل حاجة مبكة فانطلق 

مث جاء فقلت ما صنعت قال لقيت رجال مبكة على دينك يزعم ان هللا  أنيس حىت أتى مكة قال



أرسله قال قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر قال فكان أنيس أحد الشعراء قال 
أنيس لقد مسعت قول الكهنة وما هو بقوهلم ولقد وضعت قوله على اقراء الشعر فما يلتئم على 

 انه صدق وإهنم لكاذبون قال قلت فاكفىن حىت اذهب فانظر لسان أحد بعدي أنه شعر وهللا
فأتيت مكة فتضيفت رجال منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصاىبء قال فأشار ايل وقال 

الصاىبء قال فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حىت خررت مغشيا علي فارتفعت حني 
ماء وشربت من مائها وقد لبثت ما بني ارتفعت كأين نصب امحر فأتيت زمزم فغسلت عىن الد

ثالثني من ليلة ويوم مايل طعام اال ماء زمزم فسمنت حىت تكسرت عكن بطين وما وجدت على  
كبدى سخفة جوع قال فبينا أهل مكة يف لية قمراء إضحيان إذا ضرب على أمسختهم فما يطوف 

يف طوافهما فقلت أنكحا أحدمها ابلبيت أحد وامرأاتن منهم تدعوان إسافا وانئلة قال فأتتا على 
اآلخر قال فما تناهتا عن قوهلما فأتتا علي فقلت هن مثل اخلشبة فرجعتا تقوالن لو كان هاهنا أحد 
فاستقبلهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر ومها هابطان فقال ما لكما قالتا الصاىبء بني 

ال لنا كلمة متال الفم قال وجاء رسول هللا صلى هللا الكعبة وأستارها قاال ما قال لكما قالتا انه ق
عليه وسلم حىت استلم احلجر مث طاف ابلبيت هو وصاحبه مث صلى فقال أبو ذر فكنت أول من 

حياه بتحية اإلسالم قال وعليك ورمحة هللا مث قال ممن أنت فقلت من غفار قال فأهوى بيده ووضع 
انتميت اىل غفار قال مث رفع رأسه وقال مذمىت كنت  أصابعه على جبهته فقلت يف نفسي كره اىن

هاهنا قال كنت هاهنا من ثالثني بني يوم وليلة قال فمن كان يطعمك قلت ما كان يل طعام اال ماء 
زمزم فسمنت حىت تكسرت عكن بطين قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنا مباركة إهنا 

ائذن يل يف طعامه الليلة فانطلق رسول هللا صلى هللا عليه طعام طعم فقال أبو بكر اي رسول هللا 
وسلم وأبو بكر فانطلقت معهما ففتح أبو بكر اباب فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف فكان ذلك 
أو لطعام أكلته هبا مث غربت ما غربت مث أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إنه قد وجهت 

يثرب فهل أنت مبلغ عىن قومك عسى هللا ان يهديهم بك وأيجرك يل أرض ذات خنل ما أراها اال 
فيهم قال فانطلقت فلقيت أنيسا قال ما صنعت قلت صنعت إين قد أسلمت وصدقت قال ما يب 

رغبة عن دينك فإين قد أسلمت وصدقت قال فأتينا أمنا فقالت ما يب رغبة من دينكما فإين قد 
غفارا فأسلم نصفهم وكان يؤمهم إمياء بن رحضة وكان أسلمت وصدقت فاحتلمنا حىت أتينا قومنا 

سيدهم وقال نصفهم إذا قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة اسلمنا فلما قدم رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم املدينة اسلم نصفهم الباقي وجاءت اسلم فقالوا اي رسول هللا إخواننا نسلم 

 هللا صلى هللا عليه وسلم غفار غفر هللا هلا واسلم ساملها هللا على الذي أسلموا عليه فقال رسول 
 



 ذكر البيان أبن أاب ذر رضى هللا تعاىل عنه كان ربع اإلسالم 
 

[ أخربان أمحد بن احلسني بن عبد اجلبار الصويف حدثنا عبد هللا بن الرومي حدثنا النضر  7134] 
مالك بن مرثد عن أبيه عن أيب ذر قال كنت بن حممد حدثنا عكرمة بن عمار حدثين أبو زميل عن 

ربع اإلسالم أسلم قبلى ثالثة وأان الرابع أتت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت له السالم عليك 
اي رسول هللا اشهد ان ال اله اال هللا واشهد ان حممدا عبده ورسوله فرأيت االستبشار يف وجه رسول 

نت فقلت اىن جندب رجل من بىن غفار قال الشيخ قول أيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقال من أ
 ذر كنت رابع اإلسالم أراد من قومه ألن يف ذلك الوقت اسلم اخللق من قريش وغريهم 

 
 ذكر اثبات الصدق والوفاء أليب ذر رضى هللا تعاىل عنه 

 
عبد حدثنا [ أخربان حممد بن نصر بن نوفل مبرو حدثنا أبو داود السنجي سليمان بن م 7135] 

النضر بن حممد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه قال قال أبو ذر 
قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما تقل الغرباء وال تظل اخلضراء على ذي هلجة أصدق وأوىف 

خلطاب رضى هللا تعاىل من أيب ذر شبيه عيسى بن مرمي على نبينا وعليه السالم قال فقام عمر بن ا
 عنه فقال اي نيب هللا أفنعرف ذلك له قال نعم فاعرفوا له 

 
 ذكر زيد بن اثبت األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن األعمش  7136] 

صلى هللا عليه وسلم أحتسن السراينية عن اثبت بن عبيد عن زيد بن اثبت قال قال يل رسول هللا 
قلت ال قال فتعلمها فإنه أتتينا كتب قال فتعلمتها يف سبعة عشر يوما قال األعمش كانت أتتيه  

 كتب ال يشتهى ان يطلع عليها اال من يثق به 
 

 ذكر البيان أبن زد بن اثبت كان من أفرض الصحابة 
 

ن أيب بكر املقدمي وحممد بن خالد بن عبد هللا [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حممد ب 7137] 
وحممد بن بشار وأبو موسى قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا خالد عن أيب قالبة عن أنس بن 



مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرحم امىت أبمىت أبو بكر واشدهم يف أمر هللا عمر 
 أيب بن كعب وافرضهم زيد بن اثبت واعلمهم ابحلالل واصدقهم حياء عثمان وأقرؤهم لكتاب هللا

 واحلرام معاذ بن جبل ولكل امة امني وامني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح 
 

 ذكر جابر بن عبد هللا األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 
 

 [ أخربان حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا أمحد بن عبدة حدثنا محاد بن زيد عن عمرو 7138] 
بن دينار عن جابر ان أابه هلك وترك تسع بنات أو سبع بنات قال فأتيت رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم فقال يل تزوجت اي جابر قلت نعم قال بكرا أو ثيبا قلت بل ثيبا قال فهال جارية 
تالعبها وتالعبك وتضاحكها وتضاحكك فقلت ان عبد هللا مات وترك سبع بنات أو سبع بنات 

 هت ان اجيئهن مبثلهن وأردت امرأة تقوم عليهن فقال يل ابرك هللا لك واىن كر 
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابلربكة يف جداد جابر 
 

[ أخربان أبو عروبة حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد هللا بن عمر عن وهب  7139] 
على غرمائه ان أيخذوا التمر مبا عليه فأبوا بن كيسان عن جابر قال توىف أيب وعليه دين فعرضت 

ومل يعرفوا ان فيه وفاء فأتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فذكرت ذلك فقال إذا جددته ووضعته 
فآذن يل فلما جددت ووضعته يف املسجد آذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء ومعه أبو 

وأوفهم فما تركت أحدا له على أيب دين اال  بكر وعمر فجلس فدعا له ابلربكة وقال ادع غرماءك
قضيته وفضل يل ثالثة عشر وسقا عجوة قال فوافيت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة 

املغرب فذكرت ذلك له فضحك صلى هللا عليه وسلم وقال اثبت أاب بكر وعمر فأخربمها فقاال قد 
 ع ان يكون ذلك علمنا إذا صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما صن

 
 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم جلابر ابملغفرة 

 
[ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار حدثنا احلارث بن سريج حدثنا معتمر بن  7140] 

سليمان حدثين أيب عن أيب نضرة عن جابر قال كنت يف مسري مع النيب صلى هللا عليه وسلم وأان 
خرايت الناس فضربه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشيء كان معه فجعل على انضح إمنا هو يف أ



بعد ذلك يتقدم الناس يسارعىن حىت اىن ألكفه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتبيعىن بكذا 
وكذا وهللا يغفر لك قال قلت هو لك اي رسول هللا قال أتبيعنيه بكذا وكذا وهللا يغفر لك قال قلت 

  هو لك اي رسول هللا
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم جلابر ابملغفرة مرارا مع 
 ذكر وصف مثن ذلك البعري الذي ابعه جابر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

[ أخربان أمحد بن احلارث بن حممد بن عبد الكرمي العبدي مبرو حدثنا خلف بن عبد  7141] 
واد العتكي حدثين أيب عن جدي حدثين عبد امللك بن أيب نضرة العزيز بن عثمان بن جلبة بن أيب ر 

يعىن عن أبيه عن جابر بن عبد هللا قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سفر فقال 
انضحك تبيعنيه إذا قدمنا املدينة ان شاء هللا بدينار وهللا يغفر لك قال قلت هو انضحكم اي رسول 

نا املدينة ان شاء هللا بدينارين قال قلت انضحكم اي رسول هللا فما زال هللا قال تبيعنيه إذا قدم
يقول حىت بلغ عشرين دينارا كل ذلك يقول وهللا يغفر لك فلما قدمنا املدينة جئت به أقوده قلت 

دونكم انضحكم اي رسول هللا قال اي بالل أعطه من الغنيمة عشرين دينارا وارجع بناضحك اىل 
 أهلك 

 
 ستغفار املصطفى صلى هللا عليه وسلم جلابر ليلة البعري ذكر عدد ا

 
[ أخربان حممد بن املسيب بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن حممد الصفار حدثنا عفان بن  7142] 

مسلم حدثنا محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن جابر قال استغفر يل النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة 
 البعري مخسا وعشرين مرة 

 
 البيان أبن املصطفى صلى هللا عليه وسلم رد البعري على جابر هبة له بعد ان أوفاه مثنه ذكر 

 
[ أخربان أبو عروبة حبران حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفى حدثنا عبيد  7143] 

هللا بن عمر عن وهب بن كيسان عن جابر قال خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزاة 
أبطأ علي مجلى فأعيا علي فأتى علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي جابر قلت نعم قال ف

ما شأنك قلت أبطأ يب مجلى وأعيا فتخلفت فنزلت فحجنه مبحجنه صلى هللا عليه وسلم قال 
اركب فركبته فلقد رأيتين اكفه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال تزوجت قلت نعم قال بكرا 



و ثيبا قال قلت ثيبا قال فهال جارية تالعبها وتالعبك قلت ان يل أخوات أحببت ان أتزوج من أ
جتمعهن ومتشطهن وتقوم عليهن قال أما انك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس مث قال أتبيع مجلك 
قلت نعم فاشرتاه مىن أبوقية مث قدم املسجد فوجدته على ابب املسجد فقال اآلن قدمت قلت نعم 
قال فدع مجلك وادخل املسجد فصل ركعتني فدخلت فصليت فأمر بالال ان يزن يل أوقية فوزن يل 
قال فارجح يف امليزان قال فانطلقت حىت إذا وليت قال ادع يل جابرا قلت اآلن يرد على اجلمل ومل 

 يكن شيء أبغض ايل منه قال خذ مجلك ولك مثنه 
 

 ذكر أيب بن كعب رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مهام حدثنا قتادة عن أنس بن  7144] 
مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أليب بن كعب ان هللا أمرين ان اقرأ عليك القرآن فقال 

 أيب هللا مساين لك قال هللا مساك يل قال فجعل أيب يبكى 
 

 اىل عنه ذكر حسان بن اثبت رضى هللا تع
 

[ أخربان حممد بن عبد هللا األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان عبدة بن سليمان  7145] 
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استأذن حسان بن اثبت رسول هللا صلى هللا عليه 

سلنك وسلم يف هجاء املشركني فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف بنسىب قال حسان أل
 منهم كما تسل الشعرة من العجني 

 
 ذكر البيان أبن جربيل عليه السالم كان مع حسان بن اثبت ما دام يهاجى املشركني 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو حيىي حممد بن عبد الرحيم حدثنا أبو  7146] 

ن الرباء قال قال رسول هللا نعيم حدثنا عيسى بن عبد الرمحن البجلي حدثين عدى بن اثبت ع
 صلى هللا عليه وسلم حلسان ان روح القدس معك ما هاجيتهم 

 
 ذكر البيان أبن قوله صلى هللا عليه وسلم ان روح الدس معك أراد به يؤيدك 

 



[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أمحد بن عيسى املصري حدثنا بن وهب أخربين عمرو  7147] 
أيب هالل عن مروان بن عثمان عن يعلى بن شداد عن أبيه عن عائشة اهنا بن احلارث عن سعيد بن 

قالت مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حلسان اثبت ان روح القدس ال يزال يؤيدك ما 
 انفحت عن هللا وعن رسوله 

 
كان ذلك ذكر البيان أبن كون جربيل عليه السالم مع حسان بن اثبت ما دام يهاجى املشركني إمنا  

 بدعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان سفيان عن الزهرى  7148] 
عن سعيد بن املسيب أن عمر مر حبسان بن اثبت وهو ينشد يف املسجد فنظر اليه فالتفت حسان 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أجب عىن اللهم اىل أيب هريرة فقال له أنشدك هللا هل مسعت رسو 
 ايده روح القدس قال نعم 

 
 ذكر خزمية بن اثبت رضى هللا تعاىل عنه 

 
أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربان يونس [  7149] 

عن بن شهاب أخربين خزمية بن اثبت بن خزمية بن اثبت الذي جعل النيب صلى هللا عليه وسلم 
شهادته بشهادة رجلني ان خزمية بن اثبت أرى يف النوم فحدثه قال فاضطجع له رسول هللا صلى 

 مث قال صدق رؤايك فسجد على جبهة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  هللا عليه وسلم
 

 ذكر أيب هريرة الدوسي رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقى  7150] 
ليل إذا رجل يكرب حدثنا بن علية يعىن عن اجلريري عن مضارب بن حزن قال بينا اان اسري من ال

فأحلقته بعريى قلت من هذا املكرب قال أبو هريرة قلت ما هذا التكبري قال شكرا قلت على مه قال 
علي اىن كنت اجريا لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلي وطعام بطين فكان القوم إذا ركبوا سقت هلم 

 قوم ركبت وإذا نزلوا خدمت وإذا نزلوا خدمتهم فزوجنيها هللا فيهى امرأيت اليوم فأان إذا ركب ال
 



 ذكر وصف جهد اب هريرة يف أول اإلسالم مع املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان أبو يعلى حدثنا عبد هللا بن عمر بن أابن حدثنا بن فضيل عن أبيه عن أيب  7151] 
فاستقرأته حازم عن أيب هريرة قال أصابين جهد شديد فلقيت عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه 

آية من كتاب هللا فدخل داره وفتحها على قال فمشيت غري بعيد فخررت لوجهي من اجلهد فإذا 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قائم على رأسي فقال اي أاب هريرة قلت لبيك اي رسول هللا وسعديك 

بت مث قال عد قال فأخذ بيدى فأقامىن وعرف الذي يب فانطلق اىل رحله فأمر يل بعس من لنب فشر 
اي أاب هريرة فعدت فشربت حىت استوى بطين وصار كالقدح قال ورأيت عمر فذكرت الذي كان 
من امرى وقلت له من كان أحق به منك اي عمر وهللا لقد استقرأتك اآلية وألان أقرأ هلا منك قال 

 عمر وهللا ألن أكون ادخلتك أحب ايل من أن يكون يل محر النعم 
 

 ية أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ذكر كثري الروا
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان سفيان عن عمرو بن  7152] 
دينار عن وهب بن منبه عن أخيه قال مسعت أاب هريرة يقول ما من أصحاب رسول هللا صلى هللا 

 مرو فإنه كان يكتب وكنت ال اكتب عليه وسلم أكثر حديثا مىن اال عبد هللا بن ع
 

 ذكر العلة اليت من اجلها كثرت رواية أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان بن قتيبة حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربان يونس عن بن شهاب  7153] 
حجرتى حيدث عن النيب أخربين عروة ان عائشة قالت أال يعجبك أبو هريرة جاء فجلس اىل ابب 

صلى هللا عليه وسلم يسمعىن ذلك وكنت اسبح فقام قبل ان أقضي سبحىت ولو أدركته لرددت 
عليه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم قال بن شهاب وقال بن 

ويقولون ما ابل  املسيب ان أاب هريرة قال يقولون ان أاب هريرة يكثر أو قال أكثر وهللا املوعد
املهاجرين واألنصار ال يتحدثون مبثل أحاديثه وسأخربكم عن ذلك ان إخواين من األنصار كان 
يشغلهم عمل أرضيهم وأما إخواىن من املهاجرين فكان يشغلهم الصفق ابألسواق وكنت أخدم 

قال رسول  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ملء بطين فاشهد ما غابوا واحفظ إذا نسوا ولقد
هللا صلى هللا عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ حديثي هذا مث جيمعه اىل صدره اىل صدري 



فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثين به ولوال آيتان يف كتاب هللا ما حدثت شيئا إذا ان الذين 
ة ولو أدركته لرددت يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى اىل آخرة اآلية قال أبو حامت قول عائش

عليه أرادت به سرد احلديث ال احلديث نفسه والدليل على هذا تعقيبها ان رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم 

 
 ذكر اخلرب الدال على ان حمبة أيب هريرة من اإلميان 

 
د الطيالسي حدثنا عكرمة [ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي ابلبصرة حدثنا أبو الولي 7154] 

بن عمار حدثنا أبو كثري السحيمي حدثنا أبو هريرة قال أما وهللا ما خلق هللا مؤمنا يسمع يب ويراىن 
اال أحبين قلت وما علمك بذلك اي أاب هريرة قال ان امى كانت امرأة مشركة وكنت أدعوها اىل 

لى هللا عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول اإلسالم فتأىب علي فدعوهتا يوما فأمسعتىن يف رسول هللا ص
هللا صلى هللا عليه وسلم واان ابكى فقلت اي رسول هللا اىن كنت ادعو امى اىل اإلسالم فتأىب علي 

وأدعوها فأمسعتىن فيك ما أكره فادع هللا ان يهدى أم أيب هريرة فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
جماف فسمعت خضخضة املاء ومسعت خشف رجل أو  وسلم اللهم اهدها فلما أتيت الباب إذا هو

رجل فقالت اي أاب هريرة كما أنت وفتحت الباب ولبست درعها وعجلت على مخارها فقالت اىن 
اشهد ان ال اله اال هللا واشهد ان حممدا رسول هللا فرجعت اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

هللا أبشر فقد استجاب هللا دعوتك قد هدى ابكى من الفرح كما بكيت من احلزن فقلت اي رسول 
هللا أم أيب هريرة وقال قلت اي رسول هللا ادع ان حيببىن أان وأمى اىل عباده املؤمنني وحيببهم ايل فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم حبب عبيدك وأمه اىل عبادك املؤمنني وحببهم إليهما أبو كثري 

 لرمحن السحيمي امسه يزيد بن عبد ا
 

 ذكر شهادة أيب بن كعب أليب هريرة بكثر السماع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفى حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا  7155] 
حممد بن عيسى بن الطباع حدثنا معاذ بن حممد بن معاذ بن أيب بن كعب عن أبيه عن جده عن أيب 
 بن كعب قال كان أبو هريرة جريئا على النيب صلى هللا عليه وسلم يسأله عن أشياء ال نسأله عنها 

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان أاب هريرة مل يصحب النيب صلى هللا عليه وسلم اال سنة واحدة 



 
حدثنا عثمان  [ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا سفيان 7156] 

بن أيب سليمان عن عراك بن مالك عن أيب هريرة قال قدمت املدينة فقرأ يف األوىل كهيعص ويف 
الثانية ويل للمطفيني وكان عندان رجل له مكياالن مكيال كبري ومكيال صغري يعطى هبذا وأيخذ هبذا 

 فقلت ويل لفالن 
 ذكر أيب الدحداح األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 

[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة  7157] 
عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة قال كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف جنازة أيب الدحداح 
فلما صلى عليها اتى بفرس فركبه وحنن نسعى خلفه فقال صلى هللا عليه وسلم كم من عذق مدىل 

 لدحداح يف اجلنة أليب ا
 

 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان مساك بن حرب مل يسمع هذا من جابر بن مسرة 
 

[ أخربان سليمان بن احلسن العطار ابلبصرة حدثنا عبيد هللا بن معاذ بن معاذ حدثنا أيب  7158] 
الدحداح  حدثنا شعبة عن مساك مسع جابر بن مسرة قال صلى النيب صلى هللا عليه وسلم على أيب

وحنن شهود فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم بفرس فركبه فجعل يتوقص به وحنن نسعى حوله فقال  
 كم من عذق أليب الدحداح معلق يف اجلنة 

 
 ذكر السبب الذي من أجله قال صلى هللا عليه وسلم هذا القول 

 
التمار حدثنا محاد بن [ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف حدثنا أبو نصر  7159] 

سلمة عن اثبت عن أنس بن مالك قال اتى رجل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ان 
لفالن خنلة وأان أقيم حائطى هبا فمره يعطيىن أقيم هبا حائطى فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا اىن أعطه إايها بنخلة يف اجلنة فأتى فأاته أبو الدحداح النيب صل
قد ابتعت النخلة حبائطى وقد أعطيتكما فاجعلها له فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كم من 

عذق دواح أليب الدحداح يف اجلنة مرارا فأتى أبو الدحداح امرأته فقال اي أم الدحداح اخرجى من 
 السعر احلائط فقد بعته بنخلة يف اجلنة فقالت ربح 

 



 ذكر عبد هللا بن أنيس رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد  7160] 
حدثنا أيب عن بن إسحاق حدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن بن عبد هللا بن أنيس عن أبيه قال 

ال انه قد بلغين ان بن سفيان بن نبيح اهلذىل مجع يل الناس دعاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فق
ليعزوىن وهو بنخلة أبو بعرنة فأته قال قلت اي رسول هللا انعته يل حىت اعرفه قال آية ما بينك وبينه 

انك إذا رأيته وجدت له إقشعريرة قال فخرجت متوشحا بسيفى حىت دفعت اليه وهو يف ظعن 
ت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف يل رسول هللا صلى هللا عليه يراتد هلن منزال حني كان وق

وسلم من اإلقشعريرة فأخذت حنوه وخشيتان يكون بيين وبينه حماولة تشغلىن عن الصالة فصليت 
واان أمشي حنوه وأومىء برأسى فلما انتهت اليه قال ممن الرجل قلت رجل من العرب مسع بك 

فقال اان يف ذلك فمشيت معه شيئا حىت إذا امكنىن محلت وجبمعك هلذا الرجل فجاء لذلك قال 
علي ابلسيف حىت قتلته مث خرجت وتركت ظعائنه منكبات عليه فلما قدمت على رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم ورآىن قال قد افلح الوجه قلت قتلته اي رسول هللا قال صدقت قال مث قام معي 
بيته وأعطاىن عصا فقال امسك هذه العصا عندك اي عبد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأدخلىن 

هللا بن أنيس قال فخرجت هبا على الناس فقالوا ما هذه العصا قلت أعطانيها رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم وأمرىن ان أمسكها قالوا أفال ترجع اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتسأله مل ذلك 

هللا عليه وسلم فقلت اي رسول هللا مل أعطيتىن هذه العصا قال آية قال فرجعت اىل رسول هللا صلى 
بيين وبينك يوم القيامة ان أقل الناس املتخصرون يومئذ فقرهنا عبد هللا بسيفه فلم تزل معه حىت إذا 

 مات أمر هبا فضمت معه يف كفنه مث دفنا مجيعا 
 

 ذكر عبد هللا بن سالم رضى هللا تعاىل عنه 
 

ان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا زايد بن أيوب حدثنا يزيد بن [ أخرب  7161] 
هارون أخربان محيد عن أنس بن مالك ان عبد هللا بن سالم أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

مقدمه املدينة فقال اىن سائلك عن ثالث خصال ال يعلمهن اال نيب قال صلى هللا عليه وسلم سل 
ر الساعة أو أشراط الساعة وما أول ما أيكل أهل اجلنة ومم ينزع الولد اىل أبيه واىل قال ما أول أم

أمه قال صلى هللا عليه وسلم أخربين جربيل عليه السالم هبن آنفا قال جربيل قال نعم قال ذاك 
 عدو اليهود من املالئكة قال صلى هللا عليه وسلم أما أول أشراط الساعة أو أمر الساعة انر خترج



من املشرق حتشر الناس اىل املغرب وأما أول ما أيكل أهل اجلنة فزايدة كبد حوت واما ما ينزع 
الولد اىل أبيه واىل أمه فإذا بق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد اىل أبيه وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل 

اي رسول هللا ان اليهود قوم هبتة نزع الولد اىل أمه فقال اشهد ان ال اله اال هللا وانك رسول هللا قال 
استنزهلم وسلهم أي رجل اان فيهم قبل ان يعلموا إبسالمى فجاء منهم رهط فسأهلم النيب صلى هللا 

عليه وسلم أي رجل عبد هللا بن سالم قالوا أخربان وابن خريان وسيدان وابن سيدان وأعلمنا وابن 
م إن أسلم قالوا أعاذه هللا من ذلك قال فخرج أعلمنا فقال هلم النيب صلى هللا عليه وسلم أرايت

إليهم عبد هللا بن سالم وقال اشهد ان ال اله اال هللا فقالوا شران وابن شران قال يقول عبد هللا هذا 
 الذي كنت أختوف 

[ أخربان أبو يعلى قال حدثنا أبو نشيط حممد بن هارون النخعي قال حدثنا أبو املغرية  7162] 
ن بن عمرو قال حدثين عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن عوف بن مالك قال حدثنا صفوا

األشجعي قال انطلق النيب صلى هللا عليه وسلم واان معه حىت دخلنا كنيسة اليهود ابملدينة يوم 
عيدهم وكرهوا دخولنا عليهم فقال هلم رسو هللا صلى هللا عليه وسلم اي معشر اليهود أروىن اثىن 

يشهد ان ال اله اال هللا واىن رسول هللا حيبط هللا عن كل يهودي حتت أدمي السماء عشر رجال 
الغضب الذي عضب عليه قال فأمسكوا وما أجابه منهم أحد مث رد علهيم فلم جيبه أحد مث ثلث 
فلم جيبه أحد فقال أبيتم فوهللا اىن ألان احلاشر وأان العاقب وأان املقفى آمنتم أو كذبتم مث انصرف 

اان معه حىت دان ان خيرج فإذا رجل من خلفنا يقول كما أنت اي حممد قال فقال ذلك الرجل أي و 
رجل تعلموىن فيكم اي معشر اليهود قالوا ما نعلم انه كان فينا رجل اعلم بكتاب هللا وال افقه منك 

ي جتدونه يف وال من أبيك من قبلك وال من جدك قبل أبيك قال فإين اشهد له ابهلل أنه نيب هللا الذ
التوراة قالوا كذبت مث ردوا عليه وقالوا له شرا فقال رسول هللا كذبتم لن يقبل قولكم أما آنفا فتثنون 

عليه من اخلري ما أثنيتم واما إذا آمن كذبتموه وقلتم ما قلتم فلن يقبل قولكم قال فخرجنا وحنن 
فأنزل هللا فيه } قل أرأيتم ان كان من  ثالثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان وعبد هللا بن سالم

 عند هللا وكفرمت به { 
 

 ذكر اثبات اجلنة لعبد هللا بن سالم 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم حدثنا عبد هللا بن أمحد بن ذكوان حدثنا أبو مسهر  7163] 
بن سعد بن أيب  وعبد هللا بن يوسف قاال حدثنا مالك قال مسعته يقول حدثين أبو النضر عن عامر



وقاص عن أبيه قال ما مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ألحد ميشى على األرض إنه من 
 أهل اجلنة إال لعبد هللا بن سالم 

 
 ذكر خرب اثن يصرح بصحبة ما ذكرانه 

 
 [ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أخربان النضر بن 7164] 

مشيل حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن أيب النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه ان النيب صلى 
هللا عليه وسلم اتى بقصعة فأصبنا منها ففضلت فضلة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطلع 

رجل من هذا الفج أيكل هذه القصعة من أهل اجلنة فقال سعد وكنت تركت أخي عمريا يتطهر 
 و أخي فجاء عبد هللا بن سالم فأكلها فقلت ه

 
 ذكر البيان أبن عبد هللا بن سالم عاشر من يدخل اجلنة 

 
[ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربين معاوية  7165] 

ا حضرته بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اخلوالين عن يزيد بن عمرية ان معاذ بن جبل مل
الوفاة قالوا اي أاب عبد الرمحن اوصنا قال أجلسوىن مث قال ان العمل واإلميان مظاهنما من التمسهما 

وجدمها والعلم واإلميان مكاهنما من التمسهما وجدمها فالتمسوا العلم عند أربعة عند عومير أيب 
بن سالم الذي كان يهوداي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد هللا بن مسعود وعند عبد هللا 

 فأسلم فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة يف اجلنة 
 

ذكر شهادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابالستمساك ابلعروة الوثقى لعبد هللا بن سالم اىل ان 
 مات 

 
عن األعمش عن سليمان [ أخربان بن يعلى ثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن عبد احلميد  7166] 

بن مسهر عن خرشة بن احلر قال كنت جالسا يف حلقة يف مسجد املدينة فيها شيخ حسن اهليئة 
وهو عبد هللا بن سالم فجعل حيدثهم حديثا حسنا فلما قام قال القوم من سره ان ينظر اىل رجل 

تبعته فانطلق حىت كاد ان من أهل اجلنة فلينظر اىل هذا قال قلت وهللا ألتبعنه فالعلمن بيته قال ف
خيرج من املدينة دخل منزله فاستأذنت عليه فأذن يل فقال ما حاجتك اي بن أخي قلت اىن مسعت 



القوم يقولون ملا قمت من سره ان ينظر اىل رجل من أهل اجلنة فلينظر اىل هذا فأعجبىن ان اكون 
اان انئم أاتين رجل فقال قم فأخذ  معك قال هللا اعلم أبهل اجلنة وسأخربك مما قالوا ذلك اىن بينا

بيدى فانطلقت معه فإذا اان جبواد عن مشاىل فأخذت آلخذ فيها فقال يل ال أتخذ فيها فإهنا طرق 
أصحاب الشمال قال وإذا جواد منهج عن مييين قال يل خذ ها هنا فأتى يب جبال فقال يل اصعد 

لته مرارا مث انطلق حىت اتى يب فوق هذا فجعلت إذا أردت ان اصعد خررت على اسىت حىت فع
عمودا رأسه يف السماء وأسفله يف األرض واعاله حلقة فقال يل اصعد فوق هذا فقلت كيف اصعد 

فوق هذا ورأسه يف السماء فأخذ بيدى فزحل يب فإذا اان متعلق ابحللقة مث ضرب العمود فخر 
لم فقصصتها عليه فقال اما وبقيت متعلقا ابحللقة حىت أصبحت فأتيت النيب صلى هللا عليه وس

الطريق الذي رأيت على يسارك فهي طريق أصحاب الشمال وأما الطريق الذي رأيت عن ميينك 
فهي طريق أصحاب الشمال واما الطريق الذي رأيت عن ميينك فهي طريق أصحاب اليمني واجلبل 

هي عروة اإلسالم ولن هو منازل الشهداء ولن تناله واما العمود فهو عمود اإلسالم واما العروة ف
 تزال مستمسكا هبا حىت متوت قال أبو حامت الصواب فزجل والسماع فزحل ابحلاء 

 
 ذكر اثبت بن قيس بن مشاس رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أخربان عبد هللا أخربان يونس عن بن  7167] 

قيس األنصاري قال اي رسول هللا وهللا لقد حشيت ان  شهاب عن إمساعيل بن اثبت ان اثبت بن
اكون قد هلكت قال مل قال قد هناان هللا عن ان حنب ان حنمد مبا مل نفعل وأجدىن أحب احلمد وهنى 

هللا عن اخليالء وأجدىن أحب اجلمال وهنى هللا ان نرفع اصواتنا فوق صوتك واان امرؤ جهري 
ه وسلم اي اثبت اال ترضى ان تعيش محيدا وتقتل شهيدا الصوت فقال رسول هللا صلى هللا علي

وتقتل شهيدا وتدخل اجلنة قال بلى اي رسول هللا قال فعاش محيدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة 
 الكذاب 

 
 ذكر خرب يصرح بصحة ما ذكرانه 

 
 [ أخربان أبو يعلى حدثنا هدبة بن خالد حدثنا سليمان بن املغرية عن اثبت عن أنس بن 7168] 

مالك قال ملا نزلت هذه اآلية } اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا 
له ابلقول { قعد اثبت بن قيس بن مشاس يف بيته وقال اان الذي كنت ارفع صوتى وأجهر له ابلقول 



اجلنة قال أنس  واان من أهل النار ففقده النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربوه فقال بل هو من أهل
فكنا نراه ميشى بني أظهران وحنن نعلم انه من أهل اجلنة فلما كان يوم اليمامة وكان ذلك االنكشاف 

 لبس ثيابه وحتنط وتقدم فقاتل حىت قتل 
 

 ذكر حزن اثبت بن قيس عند نزول هذه اآلية 
 

ن عن أبيه عن [ أخربان بن خزمية حدثنا حممد بن عبد األعلى حدثنا معتمر بن سليما 7169] 
اثبت عن أنس قال ملا نزلت هذه اآلية } اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق صوت النيب 

{ قال اثبت بن قيس اان وهللا الذي كنت ارفع صوتى عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واان 
وسلم فسأل  أخشى ان يكون هللا قد غضب علي فحزن واصفر ففقده رسول هللا صلى هللا عليه

عنه فقيل اي نيب هللا انه يقول اىن أخشى ان اكون من أهل النار اىن كنت ارفع صوتى عند النيب 
صلى هللا عليه وسلم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم بل هو من أهل اجلنة فكنا نراه ميشى بني 

 أظهران رجل من أهل اجلنة 
 

 نه ذكر أيب زيد بن عمرو بن اخطب رضى هللا تعاىل ع
 

[ أخربان أمحد بن حيىي بتسرت حدثنا زيد بن أخزم حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة بن  7170] 
 خالد عن أنس بن سريين عن أيب زيد بن اخطب ان النيب صلى هللا عليه وسلم دعا له ابجلمال 

 
 ذكر مسح املصطفى صلى هللا عليه وسلم وجه أيب زيد حيث دعا له مبا وصفنا 

 
أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا عمرو بن الضحاك بن خملد حدثنا أيب حدثنا  [ 7171] 

عزرة بن اثبت حدثنا علباء بن امحر عن أيب زيد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسح وجهه 
 ودعا له ابجلمال 

 
 ذكر السبب الذي من أجله دعا املصطفى صلى هللا عليه وسلم أليب زيد ابجلمال 

 



[ أخربان أمحد بن حممد بن احلسن الشرقى حدثنا أمحد بن منصور زاج حدثنا علي بن  7172] 
احلسن بن شقيق وعلي بن احلسني بن واقد قاال حدثنا احلسني بن واقد حدثين أبو هنيك حدثين 
عمرو بن اخطب قال استسقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته إبانء فيه وماء وفيه شعرة 

اولته فنظر ايل صلى هللا عليه وسلم فقال اللهم مجله قال فرأيته وهو بن ثالث وتسعني فرفعتها فن
 وما يف رأسه وحليته شعرة بيضاء 

 
 ذكر سلمة بن األكوع رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا  7173] 

إايس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال قدمت املدينة زمن احلديبية مع عكرمة بن عمار حدثين 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرجت اان ورابح غالمه انديه مع اإلبل فلما كان بغلس أغار عبد 
الرمحن بن عيينة على إبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقتل راعيها وخرج يطرد هبا وهو يف أانس 

رابح اقعد على هذا الفرس وأحلقه بطلحة وأخرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان معه فقلت اي 
قد اغري على سرحه قال وقمت على تل فجعلت وجهي قبل املدينة مث انديت ثالث مرات اي 

صباحاه مث اتبعت القوم معي سيفى ونبلي فجعلت ارميهم وأرجتزهم وذلك حني كثر الشجر فإذا 
يف أصل شجرة مث رميته وال يقبل علي فارس اال عقرت به فجعلت أرميه  رجع ايل فارس جلست له

وأقول اان بن األكوع واليوم يوم الرضع فأحلق برجل فأرميه وهو على رحله فيقع سهمى يف الرحل 
حىت انتظمت كتفه قلت خذها واان بن األكوع واليوم يوم الرضع فإذا كنت يف الشجر ارميهم ابلنبل 

ااي علوت اجلبل ورديتهم ابحلجارة فما زال ذلك شأىن وشأهنم اتبعتهم وارجتز حىت وإذا تصانيف الثن
ما خلق هللا شيئا من ظهر النيب صلى هللا عليه وسلم اال خلقته وراء ظهري واستنقذته من أيديهم مث 

ذلك مل أزل ارميهم حىت ألقوا أكثر من ثالثني رحما وأكثر من ثالثني بردة يستخفون هبا ال يلقون من 
شيئا اال مجعت عليه احلجارة ومجعته على طريق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت إذا امتد 

الضحى ااتهم عيينة بن بدر الفزاري ممدا هلم وهم يف ثنية ضيقة مث علوت اجلبل قال عيينة واان 
كل شيء من فوقهم ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا الربح ما فارقنا منذ سحر حىت اآلن وأخذ  

أيدينا وجعله وراءه فقال عيينة لوال ان هذا يرى وراءه طلبا لقد ترككم فليقم اليه نفر منكم فقام 
اليه نفر منهم أربعة فصعدوا يف اجلبل فلما امسعتهم الصوت قلت هلم أتعرفوىن قالوا من أنت قلت 

منكم فيدركين وال اطلبه  اان بن األكوع والذي كرم وجه حممد صلى هللا عليه وسلم ال يطلبىن رجل
فيفوتين فقال رجل منهم اظن قال فما برحت مقعدي حىت نظرت اىل فوارس رسول هللا صلى هللا 



عليه وسلم يتخللون الشجر وإذا أوهلم األخرم األسدي وعلى أثره أبو قتادة وعلى أثره املقداد 
قلت اي أخرم احذرهم فإين الكندي قال فوىل املشركون مدبرين فانزل من اجلبل فاعرتض األخرم ف

ال آمن أن يقتطعوك فاتئد حىت يلحق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اصحابه قال اي سلمة ان  
كنت تؤمن ابهلل واليوم اآلخر وتعلم ان اجلنة حق واان النار حق فال حتل بيين وبني الشهادة قال 

رمحن فاختلفا يف طعنتني فعقر فخلى عنان فرسه فلحق بعبد الرمحن بن عيينة ويعطف عليه عبد ال
األخرم بعبد الرمحن وطعنه عبد الرمحن فقتله وحتول عبد الرمحن على فرس األخرم فلحق أبو قتادة 
بعبد الرمحن فاختلفا يف طعنتني فعقر أبيب قتادة وقتله أبو قتادة وحتول أبو قتادة على فرس األخرم 

ار أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث اىن خرجت أعدو يف أثر القوم حىت ما أرى من غب
شيئا ويعرضون قبل غيبوبة الشمس اىل شعب فيه ماء يقال له ذو قرد فأرادوا ان يشربوا منه 

فأبصروين اعدوا وراءهم فعطفوا عنه وشدوا يف الثنية ذي ثبري وغربت الشمس فأحلق رجال فأرميه 
ثكلتين أمى أأكوع بكرة قلت نعم أي عدو قلت خذها واان بن األكوع واليوم يوم الرضع قال اي 

نفسه وكان الذي رميته بكرة وأتبعته بسهم آخر فعلق فيه سهمان وخلفوا فرسني فجئت هبما 
أسوقهما اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على املاء الذي عند ذي قرد فإذا نيب هللا صلى 

ا خلقت وهو يشوى لرسول هللا صلى هللا عليه هللا عليه وسلم يف مجاعة وإذا بالل قد حنر جزورا مم
وسلم من كبدها وسنامها فقلت اي رسول هللا خلىن فانتخب من أصحابك مائة رجل وآخذ على 
الكفار فال أبقى منهم خمربا اال قتلته فقال صلى هللا عليه وسلم أكنت فاعال ذلك اي سلمة قلت 

ه وسلم حىت رأيت نواجذه يف ضوء النار نعم والذي اكرم وجهك فضحك رسول هللا صلى هللا علي
فقال صلى هللا عليه وسلم اهنم يقرون اآلن اىل أرض غطفان فجاء رجل من غطفان فقال نزلوا على 

فالن الغطفاين فنحر هلم جزورا فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غربة فرتكوها وخرجوا هرااب فلما 
فرساننا اليوم أبو قتادة وخري رجالتنا سلمة أصبحنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري 

فأعطاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهم الراجل والفارس مجيعا مث ان رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم اردفىن وراءه على العضباء راجعني اىل املدينة فلما كان بيننا وبينهم قريب من ضحوة ويف 

جعل ينادى هل من مسابق أال رجل يسابق اىل املدينة فعل القوم رجل من األنصار كان ال يسبق ف
ذلك مرارا واان وراء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قلت اي رسول هللا أبيب أنت وأمى خلىن 

فألسابق الرجل قال ان شئت قلت اذهب إليك فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة 
تبقيت نفسي مث عدوت حىت احلقه فأصك بني كتفيه مث اىن ربطت عليه شرفا أو شرفني يعىن اس

 بيدى وقلت سبقت وهللا حىت قدمنا املدينة 
 ذكر غزوات سلمة بن األكوع مع املصطفى صلى هللا عليه وسلم 



[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري حدثنا أبو عاصم عن  7174] 
ألكوع انه قال غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبع يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن ا

 غزوات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات امره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علينا 
[ أخربان أبو خليفة حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا عكرمة بن عمار عن إايس بن  7175] 

 صلى هللا عليه وسلم احلديبية مث خرجنا راجعني سلمة بن األكوع عن أبيه قال قدمنا مع رسول هللا
اىل املدينة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري فرساننا اليوم أبو قتادة وخري رجالتنا اليوم 

سلمة بن األكوع مث أعطاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهم الفارس وسهل الراجل قال أبو 
لغزوة راجال فأعطاه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهم حامت كان سلمة بن األكوع يف تلك ا

الراحل ملا استحق من الغنيمة وسهم الفارس من مخس مخسه صلى هللا عليه وسلم دون ان يكون 
 سلمة أعطى سهم الفارس من سهام املسلمني 

 
 ذكر الرباء بن عازب رضى هللا تعاىل عنه 

 
حدثنا حممد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد هللا بن [ أخربان النضر بن حممد بن املبارك  7176] 

موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق قال مسعت الرباء بن عازب يقول غزوت مع رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم مخس عشرة غزوة اان وعبد هللا بن عمر 

 
 ذكر أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنه 

 
موىل ثقيف حدثنا حممود بن غيالن حدثنا عمر بن [ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم  7177] 

يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة حدثين أنس بن مالك قال 
جاءت أم سليم اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد أزرتىن خبمارها وردتين ببعضه قالت اي 

له قال اللهم أكثر ماله وولده قال أنس فوهللا اان  رسول هللا هذا أنس اتيتك به ليخدمك فادع هللا
 مايل لكثري وان ولدى وولد ولدى يتعاقبون على حنو املئة 

 
 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم ألنس بن مالك ابلربكة فيما آاته هللا 

 



ت قتادة [ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا بندار حدثنا حممد حدثنا شعبة قال مسع 7178] 
حيدث عن أنس بن مالك عن أم سليم اهنا قالت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنس خادمك ادع 

 هللا له قال اللهم أكثر ماله وولده وابرك له فيما أعطيته 
 

 ذكر املدة اليت خدم فيها أنس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن عزرة بن اثبت  [ أخربان أبو يعلى من كتابه حدثنا أبو بكر 7179] 
عن مثامة عن أنس قال خدمت النيب صلى هللا عليه وسلم عشر سنني فما بعثين يف حاجة مل تتهيأ 

 اال قال لو قضى لكان أو لو قدر لكان 
 

 ذكر أيب طلحة األنصاري رضى هللا تعاىل عنه 
 

عبيد هللا بن املنادى حدثنا يونس بن  [ أخربان حممد بن إسحاق الثقفى حدثنا حممد بن 7180] 
حممد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك ان أاب طلحة قال غشينا النعاس وحنن يف مصافنا 

يوم بدر قال أبو طلحة فكنت فيمن غشيه النعاس يومئذ فجعل سيفى يسقط من يدي وآخذه 
أجنب قوم وأذله للحق يظنون ابهلل  ويسقط وآخذه والطائفة األخرى املنافقون هلم هم اال أنفسهم

 غري احلق ظن اجلاهلية أهل شك وريبة يف أمر هللا 
 

 ذكر اتراس املصطفى صلى هللا عليه وسلم أبيب طلحة 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى أخربان عبد هللا بن املبارك أخربان محيد  7181] 
 يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان النيب صلى الطويل عن أنس ان أاب طلحة كان يرمى بني

هللا عليه وسلم يرفع رأيه من خلفه لينظر أين يقع نبله فيتطاول أبو طلحة بصدره يقى به رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم ويقول هكذا اي نيب هللا جعلىن هللا فداك حنري دون حنرك 

 
 ذكر تصدق أيب طلحة أبحب ماله اليه 

 



[ أخربان احلسني بن إدريس األنصاري أخربان أمحد بن أيب بكر عن مالك عن إسحاق بن  7182] 
عبد هللا بن أيب طلحة انه مسع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري ابملدينة ماال وكان 

أحب امواله اليه بريحاء وكانت مستقبلة املسجد وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدخلها 
شرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه اآلية } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { وي

قام أبو طلحة اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا ان هللا يقول يف كتابه } لن 
رجو برها وذخرها تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { وان أحب امواىل اىل بريحاء واهنا صدقة هلل أ

عند هللا فضعها اي رسول هللا حيث شئت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخ ذاك مال رابح 
بخ ذاك مال رابح وقد مسعت ما قلت فيها واىن أرى ان جتعلها يف االقربني قال أبو طلحة افعل اي 

 رسول هللا فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه 
 

 بو طلحة ماله فيهم ذكر أسامى من قسم أ
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن  7183] 
أنس قال ملا نزلت هذه اآلية } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { قال أبو طلحة اي رسول هللا ان 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هللا يسألنا من اموالنا فإين أشهدك أين قد جعلت أرضي وقفا قال 
 قرابتك فقسمها بني حسان بن اثبت وأيب بن كعب 

 
 ذكر املوضع الذي مات فيه أبو طلحة األنصاري 

 
[ أخربان أبو يعلى حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي حدثنا محاد بن سلمة عن اثبت  7184] 

ة انفروا خفافا وثقاال فقال أال ترى ريب عن أنس ان أاب طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه اآلي
يستنفرين شااب وشيخا جهزوىن فقال له بنوه قد غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت 
قبض وغزوت مع أيب بكر حىت مات وغزوت مع عمر فنحن نغزو عنك فقال جهزوىن فجهزوه 

 عة أايم فلم يتغري وركب البحر فمات فلم جيدوا له جزيرة يدفنونه فيها اال بعد سب
 

 ذكر أم سليم أم أنس بن مالك رضى هللا تعاىل عنها 
 



[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن  7185] 
أنس ان أم سليم خرجت يوم حنني مع النيب صلى هللا عليه وسلم ومعها خنجر فقال هلا أبو طلحة 

ت اختذته وهللا ان دان مىن رجل بعجت به بطنه فقال أبو طلحة اال تسمع ما اي أم سليم ما هذا قال
تقول أم سليم تقول كذا وكذا فقالت اي رسول هللا اقتل من بعدان من الطلقاء اهنزموا بك فقال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اي أم سليم ان هللا قد كفى وأحسن 
 

 م سليم وأهل بيتها ابخلري ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم ال
 

[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا حممد بن املثىن حدثنا خالد بن احلارث حدثنا  7186] 
محيد عن أنس قال دخل النيب صلى هللا عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر ومسن فقال أعيدوا 

البيت فصلى صالة غري مكتوبة ودعا مسنكم يف سقائه ومتركم يف وعائه فإين صائم مث قام اىل انحية 
ألم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم اي رسول هللا ان يل خويصة قال ما هي قالت خويدمك أنس 

فما ترك خري آخرة وال دنيا اال دعا يل به مث قال اللهم ارزقه ماال وولدا وابرك له قال فإين ملن أكثر 
قد دفن لصلىب اىل مقدم احلجاج البصرة بضع األنصار ماال قال وحدثتىن ابنىت امينة قالت 

 وعشرون مائة 
 

 ذكر وصف تزوج أيب طلحة أم سليم 
 

[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع حدثنا الصلت بن مسعود اجلحدري حدثنا جعفر  7187] 
بن سليمان حدثنا اثبت عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت له ما مثلك اي أاب طلحة 

امرأة مسلمة وأنت رجل كافر وال حيل يل ان أتزوجك فان تسلم فذلك مهرى ال أسألك  يرد ولكين
غريه فأسلم فكانت له فدخل هبا فحملت فولدت غالما صبيحا وكان أبو طلحة حيبه حبا شديدا 
فعاش حىت حترك فمرض فحزن عليه أبو طلحة حزان شديدا حىت تضعضع قال وأبو طلحة يغدو 

 عليه وسلم ويروح فراح روحة ومات الصيب فعمدت اليه أم سليم فطيبته على رسول هللا صلى هللا
وجعلته يف خمدعنا فأتى أبو طلحة فقال كيف أمسى بىن قالت خبري ما كان منذ اشتكى اسكن منه 
الليلة قال فحمد هللا وسر بذلك فقربت له عشاءه فتعشى مث مست شيئا من طيب فتعرضت له 

صاب من أهله قلت اي أاب طلحة رأيت لو ان جارا لك أعارك عارية حىت واقع هبا فلما تعشى وا
فاستمعت هبا مث أراد أخذها منك أكنت رادها عليه فقال أي وهللا اىن كنت لرادها عليه قالت طيبة 



هبا نفسك قال طيبة هبا نفسي قالت فان هللا قد أعارك بىن ومتعك به ما شاء مث قبض اليه فاصرب 
أبو طلحة وصرب مث أصبح غاداي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واحتسب قال فاسرتجع 

فحدثه حديث أم سليم كيف صنعت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابرك هللا لكما يف 
ليلتكما قال ومحلت تلك الواقعة فأثقلت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب طلحة إذا 

غ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مترة فمجها يف فيه فجعل ولدت أم سليم فجئىن هبا قال فمض
الصيب يتلمظ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب طلحة حب األنصار التمر فحنكه ومسى 

 عليه ودعا له ومساه عبد هللا 
 

 ذكر كنية هذا الصيب املتوىف أليب طلحة وأم سليم 
 

ان بن أيب شيبة حدثنا عمارة بن زاذان حدثنا اثبت [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا شيب 7188] 
عن أنس ان أاب طلحة كان له بن يكىن أاب عمري قال فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول أاب 

عمري ما فعل النغري قال فمرض وأبو طلحة غائب يف بعض حيطانه فهلك الصيب فقامت أم سليم 
ال يكون أحد خيرب أاب طلحة حىت اكون اان الذي  فغسلته وكفنته وحنطته وسجت عليه ثواب وقالت

أخربه فجاء أبو طلحة كاال وهو صائم فتطيبت له وتصنعت له وجاءت بعشائه فقال ما فعل أبو 
عمري فقالت تعشى وقد فرغ قال فتعشى واصاب مها ما يصيب الرجل من أهله مث قالت اي أاب 

اصحاهبا أيردوهنا أو حيبسوهنا فقال بل يردوهنا طلحة أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت عارية فطلبها 
عليهم قالت احتسب أاب عمري قال فغضب وانطلق اىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأخربه بقول أم 

سليم فقال صلى هللا عليه وسلم ابرك هللا لكما يف غابر ليلتكما قال فحملت بعبد هللا بن أيب طلحة 
يل أم سليم اي أنس اذهب هبذا الصيب وهذا املكتل وفيه  حىت إذا وضعت وكان يوم السابع قالت

شيء من عجوة اىل النيب صلى هللا عليه وسلم حىت يكون هو الذي حينكه ويسميه قال فأتيت به 
النيب صلى هللا عليه وسلم فمد النيب صلى هللا عليه وسلم رجليه وأضجعه يف حجره وأخذ مترة 

مظها فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ابت األنصار اال حب فالكها مث جمها يف يف الصيب فجعل يتل
 التمر 

 
 ذكر أم حرام بنت ملحان رضى هللا تعاىل عنها 

 



[ أخربان حممد بن احلسني بن مكرم البزار ابلبصرة حدثنا عبيد هللا بن عمر القواريرى  7189] 
أنس بن مالك عن أم  حدثنا محاد بن زيد حدثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن

حرام قالت ااتان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال عندان فاستيقظ وهو يضحك قالت قلت اي 
رسول هللا أبيب أنت وأمى ما اضحكك قال رأيت قوما من امىت يركبون هذا البحر كامللوك على 

 ان جيعلىن منهم األسرة مث انم فاستيقظ وهو يضحك قالت فسألته فقال يل مثل ذلك قلت ادع هللا
قال أنت من األولني فتزوجها عبادة بن الصامت فركب وركبت معه فلما قدمت إليها بغلة لرتكبها 

 اندقت عنقها فماتت 
 

 ذكر رؤية املصطفى صلى هللا عليه وسلم أم حرام يف اجلنة 
 

لمة عن [ أخربان عمران بن موسى بن اجملاشع حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن س 7190] 
اثبت عن أنس قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم دخلت اجلنة فسمعت خشفة فقلت من هذا 

فقالوا الرميصاء بنت ملحان قال أبو حامت اىل هنا وهم األنصار واان نذكر بعد هؤالء من سائر قبائل 
 العرب من مل يكن من املهاجرين من قريش وال األنصار ان هللا يسر ذلك وسهله 

 
 أيب عامر األشعري رضى هللا تعاىل عنه ذكر 

 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا داود بن عمرو بن زهري الضيب حدثنا الوليد بن  7191] 

مسلم عن حيىي بن عبد العزيز عن عبد هللا بن نعيم عن الضحاك بن عبد الرمحن بن عزرب 
يه وسلم عقد يوم حنني أليب عامر األشعري عن أيب موسى األشعري ان رسول هللا صلى هللا عل

األشعري على خيل الطلب فلما اهنزمت هوازن طلبها حىت أدرك دريد بن الصمة فاسرع به فرسه 
فقتل بن دريد أاب عامر قال أاب موسى فشددت على بن دريد فقتلته وأخذت اللواء وانصرفت 

ى قال أاب موسى قتل أبو عامر ابلناس اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلما رآين واللواء بيد
 قلت نعم اي رسول هللا قال فرفع يديه يدعو له يقول اللهم أاب عامر اجعله يف األكثرين يوم القيامة 

 
 ذكر أيب موسى األشعري رضى هللا تعاىل عنه 

 



[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن محيد  7192] 
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يقدم قوم هم أرق افئدة فقدم األشعريون فيهم أبو  عن أنس

 موسى فجعلوا يرجتزون ويقولون غدا نلقى األحبه حممدا وحزبه 
 

 ذكر خرب اثن يصرح بصحة ما ذكرانه 
 

ين [ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا أمحد بن سعيد اهلمداين حدثنا بن وهب أخرب  7193] 
حيىي بن أيوب عن محيد الطويل عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يقدم 

عليكم قوم أرق منكم قلواب فقدم األشعريون وفيهم أبو موسى فكانوا أول من أظهر املصافحة يف 
 اإلسالم فجعلوا حني دنوا املدينة يرجتزون ويقولون غدا نلقى األحبه حممدا وحزبه 

 
 شهادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم لالشعريني هبجرتني اثنتني ذكر 

 
[ أخربان أبو يعلى حدثنا سعيد بن حيىي األموي حدثنا أيب حدثنا طلحة بن حيىي حدثين  7194] 

أبو بردة بن أيب موسى عن أبيه قال خرجنا اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف البحر حىت جئنا 
سني من األشعريني وستة من عك قال أبو موسى فكان رسول هللا صلى هللا مكة واخوتى معي يف مخ

 عليه وسلم يقول ان للناس هجرة واحدة ولكم هجرتني 
 

 ذكر إعطاء هللا جل وعال أاب موسى من مزامري آل داود 
 

[ أخربان حامد بن حممد بن شعيب البلخي ببغداد حدثنا سريج بن يونس حدثنا سفيان  7195] 
ى عن عمرة عن عائشة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسع قراءة أيب موسى فقال لقد عن الزهر 

 اوتى هذا من مزامري آل داود 
 

 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان الزهرى مل يسمع هذا اخلرب اال من عمرة 
 

اب [ أخربان بن سلم حدثنا حرملة حدثنا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بن شه 7196] 
ان أاب سلمة بن عبد الرمحن أخربه ان أاب هريرة حدثه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسع قراءة 



أيب موسى األشعري فقال قد اوتى هذا من مزامري آل داود قال أبو سلمة وكان عمر بن اخلطاب 
يقرا عنده أبو رضى هللا تعاىل عنه يقول أليب موسى وهو جالس يف اجمللس اي أاب موسى ذكران ربنا ف

 موسى وهو جالس يف اجمللس ويتالحن 
 

 ذكر قول أيب موسى للمصطفى صلى هللا عليه وسلم ان لو علم مكانه حلرب له 
 

[ أخربان احلسني بن أمحد بن بسطام ابألبلة حدثنا عبد هللا بن جعفر الربمكي حدثنا حيىي  7197] 
 موسى األشعري قال استمع رسول هللا بن سعيد األموي عن طلحة بن حيىي عن أىب بردة عن أىب

صلى هللا عليه وسلم قراءيت من الليل فلما أصبحت قال اي أاب موسى استمعت قراءتك الليلة لقد 
 اوتيت مزمارا من مزامري آل داود قلت اي رسول هللا لو علمت مكانك حلربت لك حتبريا 

 
 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم أليب موسى 

 
 ذنوبه  مبغفرة

 
[ أخربان أمحد بن على بن املثىن حدثنا حممد بن العالء بن كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا  7198] 

بريد عن أىب بردة عن أىب موسى األشعري قال ملا فرغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حنني 
 اصحابه بعث أاب عامر على جيش اىل اوطاس فلقى دريد بن الصمة فقتل فقتل دريدا وهزم هللا

ورمي أبو عامر يف ركبته رماه رجل من بىن جشم بسهم فأثبته يف ركبته فاهتيت اليه فقلت اي عم من 
رماك فأشار اىل أن ذاك القاتل يريد ذلك الذي رماىن قال أبو موسى فقصدت له فلحقته فلما رآين 

عربيا فكف فالتقيت وىل عىن ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول اال تستحى اال تثبت اال تستحى الست 
اان وهو فاختلفنا فضربته ابلسيف فقتلته مث رجعت فقلت قد قتل هللا صاحبك قال فانزع هذا 

السهم فنزعته فنزل منه املاء فقال اي بن أخي انطلق اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقرئه مىن 
ريا مث انه مات فلما السالم وقل له يقول لك استغفر يل قال واستخلفىن أبو عامر ومكث يس

رجعت اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخلت عليه وهو يف بيت على سرير وقد أثر السرير 
بظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجنبيه فأخربته خربان وخرب أىب عامر وقلت له انه قال قل له 

ه ورفع يديه مث قال اللهم اغفر يستغفر يل قال فدعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مباء فتوضأ من
لعبيد أىب عامر اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثري من خلقك فقلت ويل اي رسول هللا فاستغفر فقال 



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم اغفر لعبد هللا بن قيس ذنبه وادخله مدخال كرميا قال أبو بردة 
 أحدمها أليب عامر واحدمها أليب موسى 

 
 جرير بن عبد هللا البجلي ذكر 

 
 رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا احلسني بن حريث حدثنا الفضل بن موسى  7199] 

عن يونس بن أىب إسحاق عن املغرية بن شبيل عن جرير بن عبد هللا قال ملا دنوت من مدينة رسول 
عيبىت فلبست حلىت فدخلت على رسول هللا صلى هللا صلى هللا عليه وسلم أخنت راحلىت وحللت 

هللا عليه وسلم خيطب فسلم علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرماىن الناس ابحلدق فقلت 
جلليسي اي عبد هللا هل ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من امرى شيئا قال نعم ذكرك أبحسن 

نه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الذكر بينما هو خيطب إذ عرض له يف خطبته فقال ا
 الفج من خري ذي مين وان على وجهه مسحة ملك فحمدت هللا على ما أبالين 

 
 ذكر تبسم املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف وجه 

 
 جرير أي وقت رآه 

 
[ أخربان إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل ببست وأبو عروبة وعدة قالوا حدثنا أبو حامت  7200] 
هل بن حممد حدثنا أبو جابر عن شعبة عن هشيم عن إمساعيل عن قيس عن جرير قال ما حجبىن س

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت وال رآين اال تبسم يف وجهي 
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم جلرير بن عبد هللا ابهلداية 
 

ر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن إمساعيل عن [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بك 7201] 
قيس عن جرير قال قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال ترحيىن من ذي اخلصلة بيتا كان 



خلثعم يف اجلاهلية يسمى الكعبة اليمانية قال قلت اي رسول هللا صلى هللا اىن رجل ال أثبت على 
  مهداي حىت وجدت بردها اخليل قال فمسح صدري مث قال اللهم اجعله هاداي

 
 ذكر تربيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف امحس وخيلها من أجل جرير بن عبد هللا 

 
[ أخربان حامد بن حممد بن شعيب حدثنا الربيع بن ثعلب حدثنا أبو إمساعيل املؤدب  7202] 

 عليه وسلم قال اي عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير ان رسول هللا صلى هللا
جرير انه مل يبق من طواغيت اجلاهلية اال بيت ذي اخللصة فاكفينه قال فخرجت يف سبعني ومئة من 

قومي فأحرقناه وبعثت اىل النيب صلى هللا عليه وسلم رجال يبشره يكىن أاب أرطاة فقال وهللا اي 
عليه وسلم اللهم ابرك يف خيل رسول هللا ما جئتك حىت تركته مثل البعري االجرب فقال صلى هللا 

 امحس ورجاهلا 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا حممد بن مرزوق حدثنا روح بن عبادة حدثنا  7203] 

حجاج بن حسان التيمى حدثنا املثىن العبدي أبو منازل أحد بىن غنم عن األشج العصري انه اتى 
ليزوره فأقبلوا فلما قدموا رفع هلم النيب صلى هللا  النيب صلى هللا عليه وسلم يف رفقة من عبد القيس

عليه وسلم فأانخوا ركاهبم فابتدر القوم ومل يلبسوا اال ثياب سفرهم واقام العصري فعقل ركائب 
اصحابه وبعريه مث اخرج ثيابه من عيبته وذلك بعني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث اقبل اىل النيب 

عليه فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ان فيك خلصلتني حيبهما هللا صلى هللا عليه وسلم فسلم 
ورسوله قال ما مها قال األانءة واحللم قال شيء جبلت عليه أو شيء أختلقه قال ال بل جبلت عليه 
قال احلمد هلل مث قال صلى هللا عليه وسلم معشر عبد القيس ما يل أرى وجوهكم قد تغريت قالوا اي 

أبرض ومخة كنا نتخذ من هذه األنبذة ما يقطع اللحمان يف بطوننا فلما هنينا عن  نيب هللا حنن
الظروف فذلك الذي ترى يف وجوهنا فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ان الظروف ال حتل وال حترم 

ولكن كل مسكر حرام وليس ان حتبسوا فتشربوا حىت إذا امتألت العروق تناحرمت فوثب الرجل 
 ضربه ابلسيف فرتكه اعرج قال وهو يومئذ يف القوم األعرج الذي أصابه ذلك على بن عمه ف

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان هذا اخلرب تفرد به أبو املنازل العبدي 

 



[ أخربان إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل ببست حدثنا حممد بن عبد هللا بن بزيع حدثنا  7204] 
د عن أيب مجرة عن بن عباس ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال بشر بن املفضل حدثنا قرة بن خال

 ألشج أشج عبد القيس ان فيك خصلتني حيبهما هللا احللم واالانءة 
 

 ذكر وائل بن حجر رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف حدثنا أبو بكر بن أيب النضر حدثنا  7205] 
نا شعبة عن مساك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه ان رسول هللا صلى حجاج بن حممد حدث

هللا عليه وسلم اقطعه أرضا وأرسل معه معاوية ان أعطها إايه فقال معاوية اردفىن خلفك قال ال 
تكن من أرداف امللوك فقال أعطين نعلك فقال انتعل ظل الناقة فلما استخلف معاوية اتيته 

 ر وذكر يل احلديث قال وددت اىن كنت محلته بني يدي فأقعدىن معه على السري
 

 ذكر عدى بن حامت الطائي رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة  7206] 
عن مساك بن حرب قال مسعت عباد بن حبيش حيدث عن عدي بن حامت قال جاءت خيل رسول 

 صلى هللا عليه وسلم أو رسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واخذوا عمىت وانسا فلما اتوا هبم هللا
النيب صلى هللا عليه وسلم فصفوا له قالت اي رسول هللا أنى الوافد وانقطع الولد وأان عجوز كبرية 

عدى بن حامت ما يب من خدمة فمن علي من هللا عليك قال صلى هللا عليه وسلم ومن وافدك قالت 
قال الذي فر من هللا ورسوله قالت فمن علي قالت فلما رجع ورجل اىل جنبه ترى انه علي قال 

سليه محالان قالت فسألته فأمر هلا قالت فأتيته فقلت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فأته راغبا 
عنده امرأة وصبيان أو صيب أو راهبا فقد أاته فالن فأصاب منه وااته فالن فأصاب منه فأتيته فإذا 

ذكر قرهبم من النيب صلى هللا عليه وسلم فعلمت انه يل ليس مبلك كسرى ال قيصر فقال يل اي 
عدى بن حامت ما افرك ان تقول ال اله اال هللا فهل من اله اال هللا ما افرك من ان تقول هللا أكرب 

صلى هللا عليه وسلم قد استبشر  فهل من شيء أكرب من هللا قال فأسلمت ورأيت وجه رسول هللا
 وقال ان املغضوب عليهم اليهود والضالني النصارى 

 
 ذكر عوف بن مالك األشجعي رضى هللا تعاىل عنه 



 
[ أخربان شباب بن صاحل بواسط حدثنا وهب بن بقية أخربان خالد عن خالد عن أيب  7207] 

سلم يف بعض مغازيه فانتهيت ذات ليلة قالبة عن عوف بن مالك قال كنا مع النيب صلى هللا عليه و 
فلم ار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مكانه وإذا اصحابه كأن على رؤوسهم الطري وإذا اإلبل 

قد وضعت جراهنا قال فنظرت فإذا اان خبيال فإذا معاذ بن جبل قد تصدى يل فقلت أين رسول هللا 
إذا هو أبو موسى األشعري فقلت أين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ورائى وإذا اان خبيال ف

صلى هللا عليه وسلم قال ورائى فحدثين محيد بن هالل عن أيب بردة عن أيب موسى عن عوف بن 
مالك قال فسمعت خلف أيب موسى هزيزا كهزيز الرحى فإذا اان برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

إذا كان أبرض العدو كان عليه حرس فقال النيب  فقلت اي رسول هللا ان النيب صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا عليه وسلم ااتين آت فخريىن بني ان يدخل نصف امىت اجلنة وبني الشفاعة فاخرتت 

الشفاعة فقال معاذ أبيب أنت وامى اي رسول هللا قد عرفت منزىل فاجعلىن منهم قال أنت منهم قال 
ت اان تركنا اموالنا وأهلينا وذرارينا نؤمن ابهلل عوف بن مالك وأبو موسى اي رسول هللا قد عرف

ورسوله فاجعلنا منهم قال أنتما منهم قال فنتهينا اىل القوم وقد اثروا فقال النيب صلى هللا عليه 
وسلم ااتين آت من ريب فخريىن بني ان يدخل نصف امىت اجلنة وبني الشفاعة فاخرتت الشفاعة 

هم فقال انصتوا فنصتوا حىت كأن أحدا مل يتكلم فقال رسول هللا فقال القوم اي رسول هللا اجعلنا من
 صلى هللا عليه وسلم هي ملن مات ال يشرك ابهلل شيئا 

 
 ذكر أيب قحافة عثمان بن عامر رضى هللا تعاىل عنه 

 
[ أخربان أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أيب عن بن  7208] 

 حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن أبيه عن جدته أمساء بنت أيب بكر قالت ملا إسحاق حدثين
وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة البنة له من أصغر ولده أي بنية 
أظهريين على أيب قبيس قالت وقد كف بصره فأشرفت به عليه قال اي بنية ماذا ترين قالت أرى 

تمعا قال تلك اخليل قالت وأرى رجال يسعى بني يدي ذلك السواد مقبال ومدبرا قال ذاك سوادا جم
اي بنية الوازع الذي أيمر اخليل ويتقدم إليها مث قالت قد وهللا انتشر السواد فقال قد وهللا دفعت 

طوق هلا  اخليل فأسرعى يب اىل بييت فاحنطت به فتلقاه اخليل قبل ان يصل اىل بيته ويف عنق اجلارية
من ورق فتلقاها رجل فاقتلعه من عنقها قالت فلما دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ودخل 

املسجد أاته أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه أببيه يقوده فلما رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 



ه اي رسول هللا هو أحق هال تركت الشيخ يف بيته حىت اكون اان آتيه قال أبو بكر رضى هللا تعاىل عن
ان ميشى إليك من ان متشي اليه قال فأجلسه بني يديه مث مسح صدره مث قال له اسلم فاسلم قالت 
ودخل به أبو بكر رضى هللا تعاىل عنه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال 

خذ بيد أخته فقال أنشد هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا من شعره مث قام أبو بكر وأ
واإلسالم طوق اخىت فلم جيبه أحد فقال اي أخيه احتسىب طوقك فوهللا ان األمانة اليوم يف الناس 

 لقليل 
 

 ذكر أيب سفيان بن حرب رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان أمحد بن حممد الشرقى حدثنا أمحد بن يوسف السلمي حدثنا النضر بن حممد  7209] 
رمة بن عمار حدثنا أبو زميل مساك احلنفي عن بن عباس قال كان املسلمون ال ينظرون حدثنا عك

اىل أيب سفيان وال جيالسونه فقال اي رسول هللا ثالث خصال أسألك أن تعطينيهن قال وما هي قال 
عندي أمجل العرب واحسنها أم حبيبة ازوجكها قال نعم قال ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك قال نعم 

 ال وتؤمرين حىت أقاتل املشركني كما كنت أقاتل املسلمني قال نعم ق
 

 ذكر معاوية بن أيب سفيان رضى هللا تعاىل عنه 
 

[ أخربان عبد هللا بن قحطبة حدثنا العباس بن عبد العظيم العنربي وأمحد بن سنان قاال  7210] 
احلارث بن زايد عن أيب  حدثنا عبد الرمحن بن مهدى عن معاوية بن صاحل عن يونس بن سيف عن

رهم السمعى عن العرابض بن سارية السلمي قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
 اللهم علم معاوية الكتاب واحلساب ووقه العذاب 

 
 ذكر تعظيم النيب صلى هللا عليه وسلم صفية ورعايته حقها 

 
د بن عبد امللك بن زجنويه قال حدثنا [ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا حمم 7211] 

عبد الرزاق قال أخربان معمر عن اثبت عن أنس قال بلغ صفية ان حفصة قالت هلا ابنه يهودي 
فدخل عليها النيب صلى هللا عليها وسلم وهي تبكي فقال صلى هللا عليه وسلم وما يبكيك قالت 



سلم انك البنة بىن وان عمك لنىب قالت يل حفصة اىن بنت يهودي فقال النيب صلى هللا عليه و 
 وانك لتحت نيب فبم تفخر عليك مث قال صلى هللا عليه وسلم اتق هللا اي حفصة 

 
 ذكر وصف أخذ املصطفى صلى هللا عليه وسلم صفية من الصفى 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا محاد بن سلمة عن  7212] 

نت رديف أيب طلحة يوم خيرب وان قدمى لتمس قدم رسول هللا صلى هللا عليه اثبت عن أنس قال ك
وسلم فأتينا خيرب وقد خرجوا مبساحيهم وفؤوسهم ومكاتلهم وقالوا حممد واخلميس فقال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم هللا أكرب خربت خيرب اان إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين فقاتلهم 
صلى هللا عليه وسلم فهزمهم فلما قسمت املغامن قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه رسول هللا 

وقع يف سهم دحية الكليب جارية مجيلة فاشرتاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبعة أرؤس مث 
لى دفعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىل أم سليم هتيئها وكانت أم سليم تغزو مع رسول هللا ص
هللا عليه وسلم فدعا ابالنطاع فأحضرت فوضع االنطاع وجىء ابلتمر والسمن فأوسعهم حيسا 

فأكل الناس حىت شبعوا فقال الناس تزوجها أم اختذها أم ولد فقالوا ان حجبها فهي امرأته وان مل 
ما حيجبها فهي أم ولد فلما أرادت ان تركب حجبها حىت قعدت على عجز البعري خلفه مث ركبت فل

دنوا من املدينة اوضع واوضع الناس وأشرفت النساء ينظرن فعثرت برسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم راحلته فوقع ووقعت صفية فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحجبها فقالت النساء ابعد 

ه وسلم من هللا اليهودية وشتمن هبا قال اثبت فقلت ألنس اي أاب محزة اوقع رسول هللا صلى هللا علي
 راحلته فقال أي وهللا وقع من راحلته اي أاب حممد 

 
 ذكر اخلرب الدال على ان صفية بنت حيي من أمهات املؤمنني 

 
[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي قال حدثنا حيىي بن أيوب املقابري قال حدثنا  7213] 

أقام النيب صلى هللا عليه وسلم  إمساعيل بن جعفر قال أخربين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال
بني خيرب واملدينة ثالاث يبىن بصفية بنت حيي فدعوت املؤمنني اىل وليمة فما كان فيها من خبز وال 

حلم أمران ابالنطاع فألقى فيها من التمر واألقط والسمن فكانت وليمته فقال املسلمون إحدى 
جبها فهى من أمهات املؤمنني وان مل حيجبها أمهات املؤمنني هى أو مما ملكت ميينه وقالوا ان حي

 فيهى مما ملكت ميينه فلما ارحتل وطى هلا من خلفه ومد احلجاب بينها وبني الناس 



 ابب فضل األمة 
[ أخربان احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فيل الباليسى أبو الطاهر أبنطاكية حدثنا حممد  7214] 

ب حدثنا سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن أيب حبيبة بن العالء بن كريب حدثنا زيد بن احلبا
الطائي عن أيب الدرداء قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اان حظكم من األنبياء وأنتم حظى 

 من األمم 
 

 ذكر االخبار أبن من أراد هللا به اخلري قبض نبيه قبله حىت يكون فرطا له 
 

ي ابألبلة وأمحد بن عمر بن يوسف بدمشق وعمر بن [ أخربان عمر بن عبد هللا اهلجر  7215] 
سعيد بن سنان حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا يزيد عن أيب بردة عن أيب 

موسى قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا إذا أراد رمحة امة من عباده قبض نبيها قبلها 
د هلكه امة عذهبا ونبيها حي فأقر عينه هبلكها حني كذبوه وعصوا فجعله هلا فرطا وسلفا وإذا أرا

 امره 
 

 ذكر االخبار أبن هذه األمة هي من اعدل األمم اسبااب 
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية حدثنا  7216] 
ه وسلم يف قوله } وكذلك جعلناكم امة األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا علي

 وسطا { قال عدال 
 

 ذكر متثيل املصطفى صلى هللا عليه وسلم أجل هذه األمة يف آجال من خال قبلها من األمم 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إمساعيل بن جعفر عن عبد هللا  7217] 
 عليه وسلم قال إمنا أجلكم يف اجل من خال من األمم كما بن دينار عن بن عمر عن النيب صلى هللا

بني صالة العصر اىل مغارب الشمس وامنا مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عماال 
فقال من يعمل يل اىل نصف النهار على قرياط قرياط قال فعملت اليهود اىل نصف النهار على 

النهار اىل صالة العصر على قرياط قرياط قال فعملت قرياط قرياط مث قال من يعمل يل من نصف 
النصارى من نصف النهار اىل صالة العصر مث قال من يعمل من صالة العصر اىل مغارب الشمس 



على قرياطني قرياطني مث قال أنتم الذين تعملون من صالة العصر اىل مغارب الشمس على قرياطني 
ا حنن كنا أكثر عمال واقل عطاء قال هل ظلمتكم من قرياطني قال فغضبت اليهود والنصارى وقالو 

 عملكم شيئا قالوا ال قال فإنه فضلى اوتيه من أشاء 
 

 ذكر خرب قد يوهم من مل حيكم صناعة احلديث انه مضاد خلرب بن عمر الذي ذكرانه 
 

مة [ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا حممد بن العالء بن كريب حدثنا محاد بن أسا 7218] 
حدثنا بريد عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال مثل املسلمني واليهود 

والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عمال يوما اىل الليل على أجر اىل الليل فعملوا له اىل 
ل هلم ال تفعلوا نصف النهار مث قالوا ال حاجة لنا يف أجرك الذي اشرتطت لنا وما عملنا ابطل قا

اكملوا بقية يومكم وخذوا أجركم كامال فأبوا وتركوا ذلك عليه فاستأجر قوما آخرين بعدهم فقال 
اعملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت هلم من األجر فعملوا حىت إذا كان صالة العصر قالوا الذي 

ة عملكم فإن ما بقي من علمنا ابطل ولك األجر الذي جعلت لنا ال حاجة لنا فيه قال اعملوا بقي
النهار شيء يسري أحسبه قال فأبوا قال مث عملتم من العصر اىل الليل فذلك مثل اليهود والنصارى 

والذين تركوا ما أمرهم هللا به ومثل املسلمني الذين قبلوا هدى هللا وما جاء به رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم 

 
 األمة ذكر االخبار عما وضع هللا بفضله عن هذه 

 
[ أخربان وصيف بن عبد هللا احلافظ أبنطاكية حدثنا الربيع بن سليمان املرادي حدثنا  7219] 

بشر بن بكر عن األوزاعي عن عطاء بن أيب رابح عن عبيد بن عمري عن بن عباس ان رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم قال ان هللا جتاوز عن امىت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

 
 ذكر وصف ما ابتلى هللا جل وعال هذه األمة مبا دفع عنهم به تعجيل العذاب يف الدنيا 

 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان قال مسع عمرو  7220] 

 جابرا قال ملا انزل على النيب صلى هللا عليه وسلم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذااب من



فوقكم قال أعوذ بوجهك أو من حتت ارجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
 أبس بعض قال هااتن اهون أو أيسر 

 
ذكر إعطاء جل وعال الثواب هلذه األمة على يسري العمل اضعاف ما يعطى على كثريه لغريها من 

 األمم 
 

حدثنا بن وهب أخربان يونس عن بن  [ أخربان حممد بن قتيبة حدثنا حرملة بن حيىي 7221] 
شهاب ان سامل بن عبد هللا أخربه ان بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول وهو 
قائم على املنرب إمنا بقاؤكم فيمن سلف قبلكم كما بني صالة العصر اىل غروب الشمس أعطى أهل 

زوا عنها فأعطوا قرياطا قرياطا وأعطى أهل التوراة التوراة فعملوا هبا حىت إذا انتصف النهار عج
اإلجنيل اإلجنيل فعملوا به حىت إذا بلغوا صالة العصر عجزوا فأعطوا قرياطا قرياطا واعطيتم القرآن 

فعملتم به حىت إذا غربت الشمس أعطيتم قرياطني قرياطني قال أهل التوراة واإلجنيل ربنا هؤالء أقل 
بارك وتعاىل هل ظلمتم من أجركم شيئا فقالوا ال فقال فضلى اوتيه عمال منا وأكثر اجرا فقال هللا ت

 من أشاء 
 

 ذكر البيان أبن خري هذه األمة الصحابة مث التابعون 
 

[ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي حدثنا حممد بن كثري العبدي أخربان سفيان الثوري  7222] 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري الناس عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا قال قال 

 قرىن مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث جيىء أقوام تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته 
 

 ذكر البيان أبن قوله صلى هللا عليه وسلم خري الناس قرىن أراد به الصحابة الذين كانوا قبله وبعده 
 

بن اجلنيد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو األحوص عن  [ أخربان حممد بن عبد هللا 7223] 
منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماين عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري 

امىت القرن الذين يلوىن مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث جيىء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه 
 وميينه شهادته 

 



 أبن أهل بدر هم أفضل الصحابة وخري هذه األمة ذكر البيان 
 

[ أخربان أبو عروبة حدثنا حممد بن معدان احلراين حدثنا علي بن قادم حدثنا سفيان عن  7224] 
حيىي بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال اتى النيب صلى هللا عليه وسلم جربيل أو 

 صلى هللا عليه وسلم هم عندان أفاضل الناس قال ملك فقال كيف أهل بدر فيكم فقال النيب
وكذلك من شهد عندان من املالئكة قال أبو حامت روى هذا اخلرب جرير بن عبد احلميد عن حيىي بن 

سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه وكان أبوه وجده من أهل العقبة قال اتى جربيل النيب 
لثوري عن حيىي بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع صلى هللا عليه وسلم وقد رواه سفيان ا

 بن خديج وسفيان احفظ من جرير وأتقن وأفقه كان إذا حفظ الشيء مل يبال مبن خالفه 
 

 ذكر البيان أبن من مضى من هذه األمة كان اخلري فاخلري 
 

ا بن وهب قال [ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثن 7225] 
أخربين عمرو بن احلارث عن بكر بن سوادة ان سحيما حدثه عن رويفع بن اثبت األنصاري انه 

قال قرب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم متر ورطب فأكلوا منه حىت مل يبق منه شيء اال نواة فقال 
تذهبون اخلري فاخلري حىت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتدرون ما هذا قالوا هللا ورسوله اعلم قال 

 ال يبقى منكم اال مثل هذا 
 

 ذكر خرب أوهم من مل حيكم صناعة احلديث ان آخر هذه األمة يف الفضل كأوهلا 
 

[ أخربان أبو خليفة حدثنا عبد الرمحن بن املبارك العيشي حدثنا الفضل بن سليمان  7226] 
عن عمار بن ايسر قال قال رسول هللا حدثنا موسى بن عقبة عن عبيد بن سلمان األغر عن أبيه 

 صلى هللا عليه وسلم مثل امىت مثل املطر ال يدرى أوله خري أو آخره 
 

 ذكر البيان أبن عموم هذا اخلطاب أريد به بعض األمة ال الكل 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو األحوص عن منصور  7227] 
بيدة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري امىت القرن الذين عن إبراهيم عن ع



يلوىن مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث جيىء قوم تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه 
 شهادته 

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان الناس قد استووا يف الفضيلة بعد التابعني 

 
[ أخربان احلسني بن عبد هللا القطان حدثنا نوح بن حبيب حدثنا أبو معاوية عن األعمش  7228] 

عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال خري الناس قرىن مث الذين 
 يلوهنم مث الذين يلوهنم مث جيىء قوم تسبق شهادهتم امياهنم وامياهنم شهادهتم 

 
 ن أبن خري الناس بعد اتباع التابعني تبع األتباع ذكر البيا

 
[ مسعت عمران بن حصني يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري الناس قرىن مث  7229] 

 الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم 
 

كون أفضل ذكر البيان أبن من قد آمن ابملصطفى صلى هللا عليه وسلم من غري رواية وتلكؤ قد ي
 ممن آمن به بعد تلكؤ وروية 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم حدثنا حرملة بن حيىي حدثين بن وهب أخربين عمرو  7230] 

بن احلارث ان دراجا حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 من يب ومل يرىن قال طوىب ملن رآين وآمن يب وطوىب مث طوىب ملن آ

 
ذكر البيان أبن من قد آمن ابملصطفى صلى هللا عليه وسلم ومل يره قد يكون أشد حبا له من أقوام 

 رأوه وصحبوه 
 

[ أخربان إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل امالء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن  7231] 
ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  عبد الرمحن اإلسكندراين عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة

 من أشد امىت يل حبا انس يكونون بعدي يود أحدهم ان لو رآين أبهله وماله 
 



 ذكر خرب قد يوهم من مل حيكم صناعة احلديث انه مضاد خلرب أيب سعيد اخلدري الذي ذكرانه 
 

ربان أبو عامر العقدى [ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخ 7232] 
حدثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن امين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال طوىب ملن 

 رآين وآمن يب وطوىب سبع مرات ملن آمن يب ومل يرىن 
 

 ذكر خرب اثن يصرح بصحة ما ذكرانه 
 

العجلي حدثنا عبيد هللا بن [ أخربان النضر بن حممد بن املبارك حدثنا حممد بن عثمان  7233] 
موسى عن مهام عن قتادة عن امين عن أيب امامة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال طوىب ملن رآين 

مث آمن يب وطوىب سبع مرات ملن آمن يب ومل يرىن قال أبو حامت مسع هذا اخلرب امين عن أيب هريرة 
 وأيب امامة معا وامين هذا هو امين بن مالك األشعري 

 
 ذكر ما وعد هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم ان يرضيه يف أمته وال يسوؤه فيهم 

 
[ أخربان بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا بن وهب عن عمرو بن احلارث ان بكر  7234] 

بن سوادة حدثه عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن عبد هللا بن عمرو ان رسول هللا صلى هللا 
قول هللا يف إبراهيم رب اهنن اضللن كثريا من الناس فمن تبعىن فإنه مين وقال عيسى  عليه وسلم تال

أن تعذهبم فإهنم عبادك قال هللا اي جربيل اذهب اىل حممد وقل له اان سنرضيك يف امتكم وال 
 نسوؤك 

 
 ذكر وعد هللا جل وعال رسوله صلى هللا عليه وسلم ان يرضيه يف أمته وال يسوؤه فيهم 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال  7235] 

أخربين عمرو بن احلارث ان بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن عبد هللا بن 
ا عمرو ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال تال قول هللا جل وعال يف إبراهيم اهنن اضللن كثري 

من الناس فمن تبعىن فإنه مىن ومن عصاىن فإنك غفور رحيم وقال عيسى أن تعذهبم فإهنم عبادك 
فرفع يديه وقال اللهم أمىت أمىت وبكى فقال هللا اي جربيل اذهب اىل حممد صلى هللا عليه وسلم 



ل اذهب اىل اعلم فسله ما يبكيه فأاته جربيل فسأله فأخربه مبا قال وهللا اعلم فقال هللا اي جربي
 حممد فقل اان سنرضيك يف أمتك وال نسوؤك 

 
 ذكر سؤال املصطفى صلى هللا عليه وسلم ربه جل وعال ان ال يهلك أمته مبا أهلك به األمم قبله 

 
[ أخربان أمحد بن حممد بن احلسن بن الشرقى قال حدثنا حممد بن حيىي الذهلي قال  7236] 

حدثنا أيب عن صاحل عن بن شهاب قال أخربين عبيد هللا بن حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال 
عبد هللا بن احلارث بن نوفل عن عبد هللا بن خباب بن األرت ان خبااب قال رمقت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم يف صالة صالها حىت كان مع الفجر فلما سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

هللا أبيب أنت وامى لقد صليت الليلة صالة ما رأيتك صليت  صالته جاءه خباب فقال اي رسول
حنوها قال أجل اهنا صالة رغب ورهب سألت ريب فيها ثالث خصال فأعطاين اثنتني ومنعىن واحدة 

سألته ان ال يهلكنا مبا أهلك به األمم قبلها فأعطانيها وسألته ان ال يظهر علينا عدوا من غريان 
 بسنا شيعا فمنعينها فأعطانيها وسألته ان ال يل

 
 ذكر سؤال املصطفى صلى هللا عليه وسلم ربه جل وعال ان ال يهلك أمته ابلسنة والغرق 

 
[ وأخربان بن خزمية قال حدثنا عبد هللا بن هاشم الطوسي قال حدثنا بن منري قال حدثنا  7237] 

 صلى هللا عليه عثمان بن حكيم قال أخربان عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه ان رسول هللا
وسلم اقبل ذات يوم من العيالة حىت إذا مر مبسجد بىن معاوية دخل فركع فيه ركعتني وصلينا معه 
فدعا ربه طويال مث انصرف إلينا فقال سألت ريب ان ال يهلك امىت ابلسنة فأعطانيها وسألته ان ال 

 جيعل أبسهم بينهم فمنعنيها 
 

 لم ربه جل وعال ألمته أبن ال يسلط عليهم عدوا من غريهم ذكر سؤال املصطفى صلى هللا عليه وس
 

[ أخربان حممد بن عبد هللا بن اجلنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محاد بن زيد  7238] 
عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء الرحيب عن ثوابن قال قال رسول صلى هللا عليه وسلم ان هللا 

رقها ومغارهبا فان امىت سيبلغ ملكها ما زوى يل منها واعطيت الكنزين زوى يل األرض فرأيت مشا
األمحر واألبيض فإين سألت ريب ألميت ان ال يهلكها بسنة عامة وأن ال يسلط عليهم عدوا من 



سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فان ريب قال اي حممد اىن إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد وإين أعطيك 
سنة عامة وان ال اسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم المتك ان ال اهلكهم ب

ولو اجتمع عليهم من اقطارها أو قال من بني اقطارها حىت يكون بعضهم يهلك بعض ويسيب 
بعضهم بعضا قال قال رسول صلى هللا عليه وسلم إمنا أخاف على امىت األئمة املضلني وإذا وضع 

يوم القيامة وال تقوم الساعة حىت يلحق قبائل من امىت ابملشركني  السيف يف امىت مل يرفع عنها اىل
وحىت تعبد األواثن وانه سيكون يف امىت ثالثون كذااب كلهم يزعم انه نيب واىن خامت النبيني ال نيب 

 بعدي ولن تزال طائفة من امىت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خيذهلم حىت ايتى أمر هللا 
 

 ورود هذه األمة حوض النيب صلى هللا عليه وسلم  ذكر االخبار عن وصف
 

[ أخربان حيىي بن حممد بن عمرو ابلفسطاط قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العالء  7239] 
الزبيدي قال حدثنا عمرو بن احلارث قال حدثنا عبد هللا بن سامل عن الزبيدي قال حدثنا لقمان بن 

ارية ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال لتزدمحن هذه عامر عن سويد بن جبلة عن العرابض بن س
 األمة على احلوض ازدحام إبل وردت خلمس 

 
ذكر العالمة اليت هبا يغرف املصطفى صلى هللا عليه وسلم أمته من سائر األمم عند ورودهم على 

 احلوض 
 

كر عن مالك [ أخربان عمر بن سعيد بن سنان الطائي مبنبج قال أخربان أمحد بن أىب ب 7240] 
عن العالء عن أبيه عن أىب هريرة قال أن رسول صلى هللا عليه وسلم خرج إىل املقربة فقال السالم 
عليكم دار قوم مؤمنني واان ان شاء هللا بكم الحقون وددت اىن قد رأيت اخواان قالوا اي رسول هللا 

 فرطهم على احلوض قالوا اي السنا اخوانك قال بل أنتم أصحايب واخواننا الذين مل أيتوا بعد واان
رسول هللا كيف تعرف من ايتى بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر حمجلة يف خيل 

دهم هبم اال يعرف خيله قالوا بلى اي رسول هللا قال فإهنم أيتون يوم القيامة غرا حمجلني من الوضوء 
بعري الضال أانديهم اال هلم اال هلم واان فرطهم على احلوض فليذادن رجال عن حوضى كما يذاد ال

 فيقال اهنم بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا 
 



ذكر االخبار أبن العالمة اليت ذكرانها هى ألمة املصطفى صلى هللا عليه وسلم دون غريها من سائر 
 األمم 

 
عن سعد بن [ أخربان أبو يعلى قال حدثنا عثمان بن أىب سيبة قال حدثنا على بن مسهر  7241] 

طارق عن ربعى بن حراش عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن حوضى ألبعد من 
أيلة اىل عدن والذي نفسي بيده آلنيته أكثر من عدد النجوم وهلو أشد بياضا من اللنب واحلى من 

حوضه فقيل اي  العسل والذي نفسي بيده اىن ألذود عنه الرجال كما يذود الرجل اإلبل الغريبة عن
رسول هللا وتعرفنا قال نعم تردون على غرا حمجلني من آاثر الوضوء ليس الحد غريكم قال أبو حامت 

 قوله صلى هللا عليه وسلم البعد من أيلة اىل عدن أتكيد يف القصد ال انه ابعد منهما 
 

 ذكر وصف هذه األمة يف القيامة اباثر وضوءهم يف الدنيا 
 

بو يعلى قال حدثنا كامل بن طلحة حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن زر [ أخربان أ 7242] 
عن بن مسعود اهنم قالوا اي رسول هللا كيف تعرف من مل تر من أمتك قال غر حمجلون بلق من آاثر 

 الطهور 
 

ذكر البيان أبن التحجيل ابلوضوء يف القيامة إمنا هو هلذه األمة فقط وان كانت األمم قبلها تتوضأ 
 هتا لصال

 
[ أخربان أبو يعلى حدثنا أبو بكر بن أىب شيبة حدثنا حيىي بن زكراي بن أىب زائدة عن أىب  7243] 

مالك األشجعي عن أىب حازم عن أىب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تردون غرا 
 حمجلني من الوضوء سيما امىت ليس الحد غريها 

 
 هذه األمة اجلنة بغري حساب ذكر االخبار عن دخول أقوام من 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي أخربان حممد بن  7244] 

جعفر حدثنا شعبة عن حممد بن زايد قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
شة بن حمصن ادع هللا ان جيعلىن منهم يدخل منم امىت اجلنة سبعون الفا بغري حساب قال فقال عكا



فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم اجعله منهم فقال آخر ادع هللا ان جيعلىن منهم فقال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سبقك هبا عكاشة قال أبو حامت قوله صلى هللا عليه وسلم سبقك 

الشيء الذي من أجله اطلق هذه اللفظة  هبا عكاشة لفظ أخبار عن فعل ماض مرادها الزجر عن
وذلك ان املصطفى صلى هللا عليه وسلم ملا دعا لعكاشة وقال اللهم اجعله منهم مث قام اآلخر فلو 

دعا له لقام الثالث والرابع وخرج األمر اىل ما ال هناية له ولبطل وعيد هللا جل وعال ملن ارتكب 
 عليه وسلم ان يدخلهم النار فحسمهم ذلك عن املزجورات من هذه األمة لرسول هللا صلى هللا

 نفسه بلفظة أخبار مرادها الزجر عنه 
 

 ذكر االخبار عن وصف عدد أهل اجلنة من هذه األمة 
 

[ أخربان أبو عروبة حبران قال حدثنا حممد بن وهب بن أىب كرمية حدثنا حممد بن سلمة  7245] 
 إسحاق عن عمرو بن ميمون األودي عن عبد هللا عن أىب عبد الرحيم عن زيد بن ابة أنيسة عن أىب

بن مسعود قال بينما هو ذات يوم يف بيت املال إذ قال خرج علينا نيب هللا صلى هللا عليه وسلم 
ذات يوم من قبة له من آدم فقال اال ترضون ان تكونوا ربع أهل اجلنة قالوا نعم قال وثلث أهل 

ن تكونوا نصف أهل اجلنة ان مثل املسلمني يف الكفار  اجلنة قال والذي نفسي بيده اىن ألرجو ا
 كالبقرة البيضاء فيها الشعرة السوداء أو كالبقرة السوداء فيها الشعرة البيضاء 

 
 ذكر االخبار عن عدد من يدخل اجلنة من هذه األمة بغري حساب 

 
ال حدثنا [ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم قال حدثنا عمرو بن عثمان احلمصي ق 7246] 

حممد بن حرب قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر وأىب اليمان اهلوزين عن أىب امامة 
الباهلى ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان هللا وعدىن ان يدخل من امىت اجلنة سبعني الفا 

 اال كالذابب بغري حساب فقال يزيد بن األخنس السلمي وهللا ما أولئك يف أمتك اي رسول هللا
االصهب يف الذابن فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ريب قد وعدىن سبعني الفا مع كل 

 سبعني الفا وزادىن حثيات 
 

 ذكر االخبار أبن من وصفنا نعته من السبعني الفا يشفعون يوم القيامة يف أقارهبم 
 



اري قال حدثنا معمر بن يعمر [ أخربان مكحول ببريوت قال حدثنا حممد بن خلف الد 7247] 
قال حدثنا معاوية بن سالم قال حدثنا أخي زيد بن سالم انه مسع أاب سالم قال حدثنا عامر بن زيد 

البكايل انه مسع عتبة بن عبد السلمي يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان ريب وعدىن ان 
ألف بسبعني الفا مث حيثى بكفه ثالث  يدخل من امىت اجلنة سبعني الفا بغري حساب مث يتبع كل

حثيات فكرب عمر فقال صلى هللا عليه وسلم ان السبعني الفا األول يشفعهم هللا يف آابئهم وأمهاهتم 
 وعشائرهم وأرجو ان جيعل امىت أدىن احلثوات األواخر 

 
 ذكر االخبار عن أول من يدخل اجلنة من هذه األمة بعد الزمرة اليت ذكرانها قبل 

 
[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين قال حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا معاذ بن هشام  7248] 

قال حدثين أيب عن حيىي بن أيب كثري قال حدثين عامر العقيلي ان أابه أخربه انه مسع أاب هريرة يقول 
وك أحسن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرض علي أول ثالثة يدخلون اجلنة الشهيد وعبد ممل

 عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو غىن أو مال 
 ابب فضل الصحابة والتابعني رضى هللا تعاىل عنهم 

 
 ذكر البيان أبن هللا جل وعال جعل صفيه صلى هللا عليه وسلم أمنة أصحابه وأصحابه أمنة أمته 

 
 بن علي اجلعفي عن [ أخربان أبو خليفة قال حدثنا علي بن املديين قال حدثنا حسني 7249] 

جممع بن حيىي قال مسعته يذكره عن سعيد بن أيب بردة عن أيب بردة عن أيب موسى قال صلينا املغرب 
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا لو انتظران حىت نصلى معه العشاء فانتظران فخرج علينا 

قال أصبتم مث رفع رأسه اىل فقال ما زلتم هاهنا قلنا نعم نصلى معك العشاء قال احسنتم أو 
السماء فقال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد واان أمنة الصحاىب فإذا 
اان ذهبت اتى أصحايب ما يوعدون واصحاىب أمنة المىت فإذا ذهب أصحايب اتى امىت ما يوعدون 

رب ان هللا جل وعال جعل النجوم قال أبو حامت رضى هللا تعاىل عنه يشبه ان يكون معىن هذا اخل
عالمة لبقاء الفناء الذي كتب عليها وجعل هللا جل وعال املصطفى أمنة اصحابه من وقوع الفنت 

فلما قبضه هللا جل وعال اىل جنته اتى اصحابه الفنت اليت أوعدوا وجعل هللا اصحابه أمنة أمته من 
 من ظهور غري احلق من اجلور واألابطيل ظهور اجلور فيها فإذا مضى اصحابه ااتهم ما يوعدون 

 



 ذكر وصف أقوام كانوا يفضلون يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان الوليد بن  7250] 
جل من أصحاب رسول هللا مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن الزهرى عن سامل عن أبيه قال لقيين ر 

صلى هللا عليه وسلم يف لسانه ثقل ما يبني الكالم فذكر عثمان فقال عبد هللا وهللا ما أدري ما يقول 
غري انكم تعلمون اي معشر أصحاب النيب حممد اان كنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

رضيتم قال أبو حامت رضى هللا تعاىل عنه نقول أبو بكر وعمر وعثمان وامنا هو هذا احلال فان أعطاه 
ما رواه عن الوليد اال إسحاق وليس لثور بن يزيد عن الزهرى غري هذا احلديث وما روى هذا 

 احلديث عن إسحاق اال عبد هللا بن حممد بن شريويه وهو غريب جدا 
 

 ذكر وصف أقوام كانوا يفضلون يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

[ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا حممد بن املتوكل بن أيب السرى حدثنا أبو  7251] 
معاوية الضرير عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن بن عمر قال كنا نفاضل على عهد رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم أبو بكر مث عمر مث عثمان مث نسكت 
 

 قوام أبعياهنم ذكر االخبار عن القصد ابلتخصيص يف الفضيلة أل
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن خزمية قال حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب  7252] 
الثقفى قال حدثنا خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ؤوا لكتاب هللا أيب بن  ارحم أميت ابميت أبو بكر واشدهم يف أمر هللا عمر واصدقهم حياء عثمان واقر 
كعب وافرضهم زيد بن اثبت واعلمهم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل أال وان لكل امة أمينا اال وان 

 امني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح 
 

 ذكر اخلرب الدال على ان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلهم ثقات عدول 
 



 القطان ابلرقة قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا وكيع [ أخربان احلسني بن عبد هللا 7253] 
عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تسبوا 

 أصحاىب فوالذى نفسي بيده لو ان أحدكم انفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه 
 

 ى هللا عليه وسلم اخلري ابلصحابة والتابعني بعده ذكر االخبار عن وصية املصطفى صل
 

[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أخربان عبد هللا قال حدثنا  7254] 
حممد بن سوقة عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر ان عمر بن اخلطاب خطب ابجلابية فقال قام فينا 

فيكم فقال استوصوا أبصحاىب خريا مث الذين يلوهنم مث الذين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقامى 
يلوهنم مث يفشوا الكذب حىت ان الرجل ليبتدىء ابلشهادة قبل ان يسأهلا وابليمني قبل ان يسأهلا 

فمن أراد منكم حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من اإلثنني ابعد وال 
 الشيطان اثلثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن خيلون أحدكم ابمرأة فان 

 
 ذكر الزجر عن سب أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي أمر هللا ابإلستغفار هلم 

 
[ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف حدثنا علي بن اجلعد أخربان شعبة وأبو  7255] 

سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ال تسبوا  معاوية عن األعمش عن ذكوان عن أيب
 أصحاىب فوالذى نفسي بيده لو ان أحدكم انفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه 

 
 ذكر الزجر عن اختاذ املرء أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غرضا ابلتنقص 

 
حيىي زمحويه قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال [ أخربان أبو يعلى قال حدثنا زكراي بن  7256] 

حدثين عبيدة بن أيب رائطة عن عبد هللا بن عبد الرمحن عن عبد هللا بن املغفل قال قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم هللا هللا يف أصحاىب ال تتخذوا أصحايب غرضا من أحبهم فبحىب أحبهم ومن 

ىن ومن آذاىن فقد آذ هللا ومن آذ هللا يوشك ان ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن آذاهم فقد آذا
أيخذه قال أبو حامت هذا عبد هللا بن عبد الرمحن الرومي بصرى روى عنه محاد بن زيد مات قبل 

 أيوب السختياين 
 



ذكر اخلرب الدال على ان أحب الناس اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصحبة كان 
 غفار املهاجرون واألنصار مث اسلم و 

 
[ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة حدثنا بن أيب السرى حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر  7257] 

عن الزهرى أخربين بن أخي أيب رهم قال مسعت أاب رهم الغفاري يقول وكان من أصحاب النيب 
تبوكا صلى هللا عليه وسلم الذين ابيعوا حتت الشجرة غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فلما قفل سران ليلة فسرت قريبا منه وألقى علي النعاس فطفقت استيقظ وقد دنت راحلىت من 
راحلته فيفزعىن دنوها خشية ان اصيب رجله يف الغرز فأزجر راحلىت حىت غلبتىن عيين يف بعض 
الليل فزمحت راحلىت راحلته ورجله يف الغرز فأصبت رجله فلم استيقظ اال بقوله حس فرفعت 

سى فقلت استغفر يل اي رسول هللا قال سر فطفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسألين عمن را
ختلف من بىن غفار فأخربته فإذا هو قال ما فعل النفر احلمر الثطاط فحدثته بتخلفهم قال ما فعل 

 النفر السود اجلعاد القطاط أو القصار الذين هلم نعم بشبكة شرخ فتذكرهتم يف بىن غفار فلم
اذكرهم حىت ذكرت رهطا من اسلم وقد ختلفوا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فما مينع 

أولئك حني ختلف أحدهم ان حيمل عليه بعض ابله امرأ نشيطا يف سبيل هللا ان أعز أهلي علي ان 
 يتخلف عىن املهاجرون واألنصار واسلم وغفار 

 
 يف األحوال املهاجرون واألنصار  ذكر حمبة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ان يليه

 
[ أخربان حممد بن أمحد بن أيب عون حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا بن أيب عدى  7258] 

عن محيد عن أنس بن مالك قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيب ان يليه املهاجرون 
 واألنصار ليحفظوا عنه 

 
 لألنصار واملهاجرين ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

 
[ أخربان أبو يعلى حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس بن  7259] 

مالك ان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يقولون وهم حيفرون اخلندق حنن الذين 
للهم ان العيش عيش ابيعوا حممدا على القتال ما بقينا ابدا والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول ا

 اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجره 



 
 ذكر البيان أبن املهاجرين واألنصار بعضهم أولياء بعض يف اآلخرة واألوىل 

 
[ أخربان أبو يعلى حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم  7260] 

 صلى هللا عليه وسلم املهاجرون واألنصار عن أيب وائل عن جرير بن عبد هللا قال قال رسول هللا
بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرة والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض يف 

 الدنيا واآلخرة 
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم ألصحابه ابهلجرة وإمضائها هلم 
 

نا إسحاق بن إبراهيم أخربان عبد الرزاق أخربان [ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدث 7261] 
معمر عن الزهرى عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم يف حجة الوداع فمرضت مرضا أشفى على املوت فعادىن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
اال ابنة يل أفأوصى بثلثى مايل قال ال قلت فبشطر  فقلت اي رسول هللا ان يل ماال كثريا وليس يرثىن

مايل قال ال قلت فبثلثه قال الثلث والثلث كثري انك اي سعد ان ترتك ورثتك خبري أغنياء خري لك 
من ان ترتكهم عالة يتكففون الناس انك اي سعد لن تنفق نفقة تبتغى هبا وجه هللا إال أجرت عليها 

ك قت اي رسول هللا اخلف عن أصحايب قال انك لن ختلف بعدي حىت اللقمة جتعلها يف يف امرأت
فتعمل عمال تريد به وجه هللا اال ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان ختلف بعدي فينفع هللا بك 

أقواما ويضر لك آخرين اللهم امض الصحاىب هجرهتم وال تردهم على اعقاهبم لكن البائس سعد 
 عليه وسلم وقد مات مبكة بن خولة رثى له رسول هللا صلى هللا 

 
 ذكر وصف منازل املهاجرين يف القيامة 

 
[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا إبراهيم بن محزة الزبيدي حدثنا عبد العزيز  7262] 

بن أيب حازم عن كثري بن زيد عن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
نابر من ذهب جيلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع قال أبو سعيد وسلم للمهاجرين م

 اخلدري وهللا لو حبوت هبا أحدا حلبوت هبا قومي 
 



 ذكر وصف القراء من األنصار 
 

[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا حيىي بن أيوب املقابري حدثنا إمساعيل بن  7263] 
أنس بن مالك قال كان شباب من األنصار يسمون القراء يكونون يف  جعفر أخربان محيد الطويل عن

انحية من املدينة حيسب أهلوهم اهنم يف اجملد وحيسب أهل املسجد اهنم يف أهليهم فيصلون من 
الليل حىت إذا تقارب الصبح احتطبوا احلطب واستعذبوا من املاء فوضعوه على أبواب حجر رسول 

 معونة فاستشهدوا فدعا النيب صلى هللا عليه وسلم على قتلتهم أايما هللا فبعثهم مجيعا اىل بئر 
 

 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان قوله جال وعال ويؤثرون على أنفسهم نزل يف بىن هاشم 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف قال حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري  7264] 
حدثنا يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال اتى النيب صلى هللا قال حدثنا أبو أسامة قال 

عليه وسلم فقال اي رسول هللا أصابين اجلهد فأرسل اىل نسائه فلم جيد عندهم شيئا فقال أال رجل 
يضيفه هذه الليلة فقام رجل من األنصار فقال اان اي رسول هللا فذهب اىل أهله فقال المرأته ضيف 

صلى هللا عليه وسلم ال تدخرى عنه شيئا فقالت وهللا ما عندي اال قوت الصبية قال  رسول هللا
فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعاىل فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت مث غدا الرجل 
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال صلى هللا عليه وسلم لقد عجب هللا أو ضحك هللا من 

 ن وفالنة فأنزل هللا } ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة { فال
 

 ذكر البيان أبن األنصار كانت كرش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعيبته 
 

[ أخربان أمحد بن احلسن اجلرادى ابملوصل حدثنا حممد بن املثىن حدثنا غندر حدثنا  7265] 
ل هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان األنصار كرشى شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أنس ان رسو 

 وعيبىت وان الناس يكثرون ويقلون فاقبلوا من حمسنهم واعفوا عن مسيئهم 
 

 ذكر قضاء األنصار ما كان عليهم املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
 



بن  [ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا حيىي بن أيوب املقابري حدثنا إمساعيل 7266] 
جعفر أخربين محيد عن أنس بن مالك ان النيب صلى هللا عليه وسلم خرج يوما عاصبا رأسه فتلقاه 

ذرارى األنصار وخدمهم ما هم بوجوه األنصار يومئذ فقال والذي نفسي بيده اىن ألحبكم مرتني أو 
وجتاوزوا  ثالاث مث قال ان األنصار قد قضوا الذي عليهم وبقى الذي عليكم فأحسنوا اىل حمسنهم

 عن مسيئهم 
 

 ذكر البيان أبن حتنن األنصار على املسلمني وأوالدهم كتحنن الوالد على ولده 
 

[ أخربان عبد هللا بن قحطبة وعدة قالوا حدثنا حيىي بن حبيب بن عريب حدثنا روح بن  7267] 
 صلى عبادة حدثنا هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول هللا

 هللا عليه وسلم ما ضر امرأة نزلت بني بيتني من األنصار أو نزلت بني ابويها 
 

 ذكر إرادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ان يعد نفسه من األنصار لوال اهلجرة 
 

[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا حيىي بن أيوب املقابري حدثنا إمساعيل بن  7268] 
د عن أنس قال قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غنائم حنني فأعطى األقرع جعفر أخربين محي

بن حابس مائة من اإلبل وعيينة بن بدر مائة من اإلبل وذكر نفرا من األنصار فقالوا اي رسول الل 
تعطى غنائمنا قوما تقطر سيوفنا من دمائهم أو تقطر دماؤهم يف سيوفنا فبلغه ذلك فجمع األنصار 

فيكم غريكم فقالوا ال غري بن أختنا قال بن أخت القوم منهم مث قال اي معشر األنصار اما فقال هل 
ترغبون ان يذهب الناس ابلدنيا أو ابلشاء واإلبل وتذهبون مبحمد اىل دايركم قالوا بلى اي رسول هللا 

 فقال والذي نفس حممد بيده لو أخذ الناس واداي وأخذ األنصار شعبا ألخذت شعب األنصار
 األنصار كرشى وعيبىت ولوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار 

 ذكر قول النيب صلى هللا عليه وسلم ان لوال اهلجرة لكان امرأ من األنصار 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان عبد الرزاق أخربان  7269] 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لوال اهلجرة لكنت  معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة قال وقال
 امرأ من األنصار ولو يندفع الناس شعبا واألنصار يف شعبهم الندفعت مع األنصار يف شعبهم 

 ذكر األخبار عن حمبة املصطفى صلى هللا عليه وسلم األنصار 



ا عبد هللا بن [ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثن 7270] 
إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

نساء وصبياان من األنصار مقبلني من العرس فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هلم أنتم أحب الناس 
 منها  ايل قال أبو حامت رضى هللا تعاىل عنه معول هذه األخبار كلها على من فحذف من

 
 ذكر أقسام املصطفى صلى هللا عليه وسلم على حمبة األنصار 

 
[ اخربا أبو يعلى حدثنا عبد األعلى بن محاد حدثنا معتمر بن سليمان قال مسعت محيدا  7271] 

وذكر انه مسع أنيس بن مالك قال خرج النيب صلى هللا عليه وسلم ذات يوم وقد عصب رأسه 
ياهنم فقال والذي نفس حممد بيده اىن الحبكم ان األنصار قد قضوا فتلقته األنصار بوجوههم وفت

 الذي عليهم وبقي الذي عليكم فأحسنوا اىل حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم 
 

 ذكر اخلرب الدال على ان حمبة األنصار من اإلميان 
 

[ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي حدثنا سليمان بن حرب واحلوضى عن شعبة عن  7272] 
دي بن اثبت قال مسعت الرباء يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول من أحب ع

األنصار فقد أحبه هللا ورسوله ومن أبغض األنصار فقد ابغض هللا ورسوله ال حيبهم اال مؤمن وال 
 يبغضهم اال منافق 

 
 ذكر بغض هللا جل وعال من ابغض انصار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ أخربان جعفر بن أمحد بن سنان القطان قال حدثنا أيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال  7273] 

أخربان حممد بن عمرو عن سعد بن املنذر بن أيب محيد الساعدي عن محزة بن أيب اسيد قال مسعت 
احلارث بن زايد صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ن أحب األنصار أحبه هللا يوم يلقاه ومن ابغض األنصار ابغضه هللا يوم يلقاه م
 

 ذكر نفي اإلميان عن مبغض األنصار 
 



[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة عن األعمش  7274] 
بغض األنصار رجل يؤمن عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ي

 ابهلل واليوم اآلخر 
 

 ذكر أمر املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابلصرب عند وجود األثرة بعده 
 

[ أخربان عبد الكرمي بن عمر اخلطايب ابلبصرة حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي بن سعيد  7275] 
ليه وسلم أراد ان يكتب القطان عن حيىي بن سعيد عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا ع

األنصار ابلبحرين فقالوا ال حىت تكتب ألصحابنا من قريش مثل ذلك قال انكم ستلقون بعدي أثرة 
 فاصربوا حىت تلقوىن على احلوض 

 
 ذكر البيان أبن قول أنس أراد ان يكتب ان يقطع البحرين لألنصار 

 
ساب حدثنا محاد بن زيد عن حيىي [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حممد بن عبيد بن ح 7276] 

بن سعيد األنصاري عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقطع األنصار البحرين 
أو قال طائفة منها فقالوا ال حىت تقطع إخواننا من املهاجرين مثل الذي أقطعتنا قال اما انكم 

 ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوىن 
 

 اليت أمر املصطفى صلى هللا عليه وسلم لألنصار ابلصرب عند وجودها بعده ذكر وصف األثرة 
 

[ أخربان عبد هللا بن قحطبة حدثنا حممد بن الصباح حدثنا عاصم بن سويد بن زيد بن  7277] 
حارثة حدثنا حيىي بن سعيد األنصاري عن أنس بن مالك قال اتى اسيد بن حضري األشهلي النقيب 

هللا عليه وسلم فذكر له أهل بيت من األنصار فيهم حاجة قال وقد كان قسم اىل رسول هللا صلى 
طعاما فقال النيب صلى هللا عليه وسلم تركتنا حىت ذهب ما يف أيدينا فإذا مسعت بشيء قد جاءان 
فاذكر يل أهل البيت قال فجاءه بعد ذلك طعام من خيرب شعري ومتر قال وجل أهل ذلك البيت 

لناس وقسم يف األنصار فأجزل وقسم يف أهل ذلك البيت فأجزل فقال له نسوة قال فقسم يف ا
اسيد بن حضري يشكر له جزاك هللا اي نيب هللا عنا اطيب اجلزاء أو قال اجلزاء أو قال خريا ما 

 علمتكم أعفة صرب وسرتون بعدي أثرة يف األمر والعيش فاصربوا حىت تلقوىن على احلوض 



 
 ية عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم ذكر قبول األنصار هذه الوص

 
[ أخربان بن قتيبة حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربان يونس عن بن شهاب  7278] 

حدثين أنس بن مالك ان انسا من األنصار قالوا يوم حنني حني أفاء هللا على رسوله من أموال 
اال من قريش املئة من اإلبل فقالوا هوازن ما افاء فطفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطى رج

يغفر هللا لرسوله يعطى قريشا ويرتكنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال أنس فحدثت ذلك رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم من قوهلم فأرسل اىل األنصار فجمعهم يف قبة من آدم فلما اجتمعوا جاءهم 

نكم فقال له قوم من األنصار اما ذوو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ما حديث بلغين ع
اسناننا اي رسول هللا فلم يقولوا شيئا واما انس منا حديثة اسناهنم فقالوا يغفر هللا لرسوله يعطى أانسا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إين أعطي رجاال حديثي عهد ابلكفر 

ابألموال وترجعون اىل رحالكم برسول هللا فوهللا ملا تنقلبون به أأتلفهم أفال ترضون ان يذهب الناس 
خري مما ينقلبون فقالوا بلى اي رسول هللا قد رضينا قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصربوا حىت 

 تلقوا هللا ورسوله على احلوض قالوا سنصرب 
 

 ذكر شهادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم لألنصار ابلعفة والصرب 
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا زكراي بن حيىي زمحويه حدثنا بن أيب زائدة حدثنا  7279] 
حممد بن إسحاق عن حصني بن عبد الرمحن عن حممود بن لبيد عن بن شفيع وكان طبيبا قال 

دعاين اسيد بن حضري فقطعت له عرق النسا فحدثين حبديثني قال ااتين أهل بيتني من قومي أهل 
ن بىن ظفر وأهل بيت من بىن معاوية فقالوا كلم النيب صلى هللا عليه وسلم يقسم لنا أو بيت م

يعطينا فكلمت النيب صلى هللا عليه وسلم فقال نعم اقسم ألهل كل بيت منهم شطرا وان عاد هللا 
 علنيا عدان عليهم قال قلت جزاك هللا خريا اي رسول هللا قال وأنتم فجزاكم هللا خريا فإنكم ما

علمتكم أعفة صرب ومسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول انكم ستلقون أثرة بعدي فلما كان 
عمر بن اخلطاب رضى هللا تعاىل عنه قسم حلال بني الناس فبعث ايل منها حبلة فاستصغرهتا 

 فأعطيتها أيب فبينا اان أصلي إذ مر يب شاب من قريش عليه حلة من تلك احللل جيرها فذكرت قول
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انكم ستلقون بعدي أثرة فقلت صدق هللا ورسوله فانطلق رجل اىل 
عمر فأخربه فجاء واان أصلي فقال اي اسيد فلما قضيت صاليت قال كيف قلت فأخربته قال تلك 



حلة بعثت هبا اىل فالن بن فالن وهو بدري إحدى عقىب فااته هذا الفىت فابتاعها منه فلبسها 
 أفظننت ان يكون ذلك يف زماىن قلت قد وهللا اي أمري املؤمنني ظننت ان ذاك ال يكون يف زمانك 

 
 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابملغفرة لألنصار وأبنائهم 

 
[ أخربان أبو قريش حممد بن مجعة األصم حدثنا عمرو بن علي الفالس حدثنا يزيد بن  7280] 

ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار  زريع عن قتادة عن أنس
 وألبناء أبناء األنصار 

 
 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابملغفرة لنساء األنصار ولنساء أبنائها 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محاد  7281] 

بن سلمة عن اثبت عن أيب بكر بن أنس قال كتب زيد بن أرقم اىل أنس بن مالك يعزيه بولده 
وأهله الذين اصيبوا يوم احلرة فكتب يف كتابه واىن مبشرك ببشرى من هللا مسعت رسول هللا صلى هللا 

نصار ولنساء عليه وسلم يقول اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار ولنساء األ
 أبناء األنصار ولنساء أبناء أبناء األنصار 

 
 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابملغفرة لذرارى األنصار وملواليها 

 
[ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف حدثنا عبد هللا بن الرومي حدثنا النضر  7282] 

ن عبد هللا بن أيب طلحة حدثين أنس بن مالك بن حممد حدثنا عكرمة بن عمار حدثين إسحاق ب
قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم اغفر لألنصار ولذرارى األنصار ولذرارى ذراريهم 

 وملواىل األنصار 
 

 ذكر دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابملغفرة جلريان األنصار 
 



أيب شيبة حدثنا زيد بن احلباب عن هشام  [ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن 7283] 
بن هارون األنصاري حدثين معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم اللهم اغفر لألنصار ولذرارى األنصار ولذرارى ذراريهم وملواليهم وجلرياهنم 
 

 ذكر وصف خري دور األنصار 
 

بن احلباب حدثنا مسدد بن مسرهد عن حيىي القطان عن محيد عن  [ أخربان الفضل 7284] 
أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال أخربكم خبري داير األنصار قالوا بلى اي 
رسول هللا قال داير بىن النجار مث داير بىن عبد األشهل مث داير بىن احلارث بن اخلزرج مث داير بىن 

 داير األنصار خري  ساعدة مث يف كل
 

 ذكر خرب اثن يصرح بصحة ما ذكرانه 
 

[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا حيىي بن أيوب املقابري حدثنا إمساعيل بن  7285] 
جعفر أخربين محيد الطويل عن أنس بن مالك ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال أال أخربكم خبري 

ل هللا قال دار بىن النجار مث دار بىن عبد األشهل مث دار بىن احلارث دور األنصار قالوا بلى اي رسو 
 بن اخلزرج مث دار بىن ساعدة ويف كل دور األنصار خري 

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان هذا اخلرب ما رواه أنس بن مالك 

 
الزهرى عن  [ أخربان بن قتيبة حدثنا بن أيب السرى حدثنا عبد الرزاق أخربان معمر عن 7286] 

أيب سلمة وعبيد هللا بن عبد هللا اهنما مسعا أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اال 
أخربكم خبري دور األنصار قالوا بلى اي رسول هللا قال دار بىن عبد األشهل وهم رهط سعد بن معاذ 

ول هللا قال مث بنو احلارث بن اخلزرج قالوا مث من اي رسول هللا قال مث بنو النجار قالوا مث من اي رس
قالوا مث من اي رسول هللا قال مث بنو ساعدة قالوا مث من اي رسول هللا قال يف كل دور األنصار خري 

فبلغ ذلك سعد بن عبادة فقال ذكران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آخر أربعة أدور ألكلمن 
رجل أما ترضى ان يذكركم رسول هللا صلى هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك فقال له



عليه وسلم آخر األربعة فوهللا لقد ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األنصار أكثر ممن ذكر 
 قال فرجع سعد 

 
 ذكر وصية املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابلعفو عن مسىء األنصار واإلحسان اىل حمسنهم 

 
بن املثىن حدثنا مصعب بن عبد هللا بن مصعب الزبريي حدثين  [ أخربان أمحد بن علي 7287] 

أيب عن قدامة بن إبراهيم قال رأيت احلجاج يضرب عباس بن سهل يف إمرة بن الزبري فااته سهل بن 
سعد وهو شيخ كبري له ضفرياتن وعليه ثوابن إزار ورداء فوقف بني السماطني فقال اي حجاج اال 

لى هللا عليه وسلم قال وما أوصى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتفظ فينا وصية رسول هللا ص
 فيكم قال أوصى ان حيسن اىل حمسن األنصار ويعفى عن مسيئهم 

 
 ذكر اخلرب الدال على ان هللا تعاىل ويل بىن سلمة وبىن حارثة 

 
ا سفيان بن [ أخربان إبراهيم بن أيب أمية بطرسوس حدثنا حامد بن حيىي بن البلخي حدثن 7288] 

عيينة عن عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد هللا يقول فينا نزلت } إذ مهت طائفتان منكم ان 
تفشال وهللا وليهما { بنو سلمة وبنو حارثة قال عمرو قال جابر وما أحب اهنا مل تنزل لقول هللا 

 وهللا وليهما 
 

  عليه وسلم ذكر مغفرة هللا جل وعال لغفار حيث نصرت املصطفى صلى هللا
 

[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي حدثنا حيىي بن أيوب املقابري حدثنا إمساعيل بن  7289] 
جعفر قال وأخربين عبد هللا بن دينار مسع بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لغفار 

 غفر هللا هلا واسلم ساملها هللا وعصية عصت هللا ورسوله 
 

 ان أبن اسلم وغفار خري عند هللا من أسد وغطفان ذكر البي
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا  7290] 
أبو بشر قال مسعت عبد الرمحن بن أيب بكرة حيدث عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 



بىن متيم واسد وغطفان وبىن عامر بن صعصعة قال شعبة وسلم أسلم وغفار وجهينة ومزينة خري من 
وحدثين سيد بىن متيم حممد بن عبد هللا بن أيب يعقوب الضيب عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه 
قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أرأيتم ان كانت اسلم وغفار وجهينة ومزينة خريا من بىن 

د وغطفان أخابوا وخسروا قالوا نعم قال فوالذى نفسي بيده اهنم متيم وبىن عامر بن صعصعة واس
 خري منهم 

 
 ذكر العلة اليت من اجلها فضل صلى هللا عليه وسلم هؤالء على بىن متيم 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن حممد بن عمرو عن أيب  7291] 

عليه وسلم قال غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خري  سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا
 من احلليفني غطفان واسد وهوازن ومتيم دوهنم فإهنم أهل اخليل والوبر 

 
 ذكر بشرى املصطفى صلى هللا عليه وسلم متيما مبا بشرها به 

 
بن [ أخربان احلسني بن عبد هللا القطان ابلرقة حدثنا نوح بن حبيب حدثنا مؤمل  7292] 

إمساعيل عن سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن حمرز الرقاشي عن عمران بن حصني قال 
جاء وفد بىن متيم اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال هلم أبشروا اي بىن متيم قالوا بشرتنا 

أهل  فأعطنا فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجاء وفد أهل اليمن فقال هلم أبشروا اي
 اليمن إذ مل يقبل البشرى بنو متيم 

 
 ذكر مدح املصطفى صلى هللا عليه وسلم بىن عامر 

 
[ أخربان حممد بن عمر بن يوسف حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع حدثنا مسعر بن   7293] 

كدام عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال دخلت على النيب صلى هللا عليه وسلم اان ورجالن من 
 امر فقال من أنتم فقلنا من بىن عامر فقال صلى هللا عليه وسلم مرحبا بكم أنتم مىن بىن ع

 
 ذكر البيان أبن عبد القيس من خري أهل املشرق 

 



[ أخربان أمحد بن حيىي بن زهري بتسرت حدثنا وهب بن حيىي بن زمام حدثنا حممد بن  7294] 
ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سواء حدثنا شبيل بن عزرة عن أيب مجرة عن بن عباس ق

 خري أهل املشرق عبد القيس اسلم الناس كرها واسلموا طائعني 
 

 ذكر نفي املصطفى صلى هللا عليه وسلم اخلزى والندامة عن وفد عبد القيس حني قدموا عليه 
 

قرة بن  [ أخربان حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا حممد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا 7295] 
خالد عن أيب مجرة عن بن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرحبا ابلوفد غري خزااي وال اندمني قالوا اي رسول هللا ان بيننا 
 من األجر إذا اخذان وبينك املشركني من مضر واان ال نصل إليك اال يف األشهر احلرم فحدثنا عمال

به دخلنا اجلنة وندعوا اليه من وراءان فقال آمركم أبربع وأهناكم عن أربع اإلميان ابهلل قال وهل 
تدرون ما اإلميان ابهلل قالوا هللا ورسوله اعلم قال شهادة ان ال اله اال هللا واقام الصالة وايتاء الزكاة 

 م عن النبيذ يف الدابء والنقري واحلنتم واملزفت وصوم رمضان وتعطوا اخلمس من الغنائم واهناك
 ابب احلجاز واليمن والشام وفارس وعمان 

 
 ذكر إطالق اسم اإلميان على أهل احلجاز 

 
[ أخربان عبد هللا بن أمحد بن موسى عبدان حدثنا حممد بن معمر حدثنا أبو عاصم عن  7296] 

 يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن جريج أخربين أبو الزبري انه مسع جابر بن عبد هللا
 يقول غلظ القلوب واجلفاء يف املشرق واإلميان يف أرض احلجاز 

 
 ذكر إضافة املصطفى صلى هللا عليه وسلم اإلميان والفقه واحلكمة اىل أهل اليمن 

 
 [ أخربان أبو عروبة حبران حدثنا حممد بن بشار حدثنا بن أيب عدى عن شعبة عن 7297] 

سليمان عن ذكوان عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ااتكم أهل اليمن هم أرق 
افئدة اإلميان ميان والفقه ميان واحلكمة ميانية والفخر واخليالء يف أصحاب اإلبل والوقار يف أصحاب 

 الغنم 
 



 ذكر إضافة املصطفى صلى هللا عليه وسلم احلكمة اىل أهل اليمن 
 

أخربان حممد بن عمرو بن عباد ببست أبو علي حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا احلسني [  7298] 
بن عيسى احلنفي حدثنا معمر عن الزهرى عن أيب حازم عن بن عباس قال بينما النيب صلى هللا 
عليه وسلم إذ قال هللا أكرب هللا أكرب جاء نصر هللا وجاء الفتح وجاء أهل اليمن قوم نقية قلوهبم 

 طاعتهم اإلميان ميان والفقه ميان واحلكمة ميانية لينة 
[ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل  7299] 

عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلميان ميان واحلكمة ميانية ورأس الكفر قبل 
 املشرق 

 
 اطلق اسم اإلميان على أهل اليمن ذكر العلة اليت من اجلها 

 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا محاد بن زيد عن أيوب  7300] 

عن حممد عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق افئدة 
 اإلميان ميان والفقه ميان واحلكمة ميانية 

 
 اء املصطفى صلى هللا عليه وسلم ابلربكة للشام واليمن ذكر دع

 
[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا بشر بن آدم بن بنت ازهر قال أخربين جدي عن  7301] 

بن عون عن انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال اللهم ابرك لنا يف شامنا اللهم 
دان قال اللهم ابرك لنا يف شامنا اللهم ابرك لنا يف ميننا قالوا ويف جندان ابرك لنا يف ميننا قالوا ويف جن

 قال هنالك الزالزل والفنت وهبا أو قال منها خيرج قر الشيطان 
 

 ذكر ابتغاء الفضل والصالح ملستوطن الشام 
 

عن [ أخربان أبو يعلى حدثنا املقدمي حدثنا حيىي عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه  7302] 
 النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم 

 



 ذكر االخبار على ان الفساد إذا عم يف الشام يعم ذلك يف سائر املدن 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة  7303] 
 صلى هللا عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فال خري عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول هللا

 فيكم 
 

 ذكر بسط املالئكة اجنحتها على الشام لساكنيها 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا بن وهب أخربين عمرو  7304] 
زيد بن اثبت بن احلارث وذكر بن سلم آخر معه عن يزيد بن أيب حبيب عن بن مشاسة انه مسع 

يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما وحنن عنده طوىب للشام قال ان مالئكة الرمحن 
لباسطة أجنحتها عليه قال أبو حامت بن مشاسة هو عبد الرمحن بن مشاسة املهري من ثقات أهل 

 مصر 
 

 ذكر األمر بسكون الشام يف آخر الزمان إذ هي مركز األنبياء 
 

ربان عبد هللا بن حممد بن سلم حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم [ أخ 7305] 
حدثنا األوزاعي حدثين حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن سامل بن عبد هللا عن أبيه قال قال رسول 
ا هللا صلى هللا عليه وسلم ستخرج عليكم انر يف آخر الزمان من حضرموت حتشر الناس قال قلنا مب

 أتمران اي رسول هللا قال عليكم ابلشام قال أبو حامت أول الشام ابلس وآخره عريش مصر 
 

 ذكر اإلخبار عما يستحب للمرء من سكىن الشام عند ظهور الفنت ابملسلمني 
 

[ أخربان مكحول ببريوت قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا أيب قال  7306] 
يز قال أخربين مكحول عن أيب إدريس اخلوالين عن عبد هللا بن حوالة قال مسعت سعيد بن عبد العز 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انكم ستجندون اجنادا جندا ابلشام وجندا ابلعراق وجندا 
ابليمن قال قلت اي رسول هللا خر يل قال عليك ابلشام فمن أىب فليلحق بيمنه وليسق من غدره 

 لشام وأهله فان هللا تكفل يل اب



 
 ذكر البيان أبن الشام هي عقر دار املؤمنني يف آخر الزمان 

 
[ أخربان أبو يعلى حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن حممد بن مهاجر عن  7307] 

الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي عن جبري بن نفري عن النواس بن مسعان قال فتح على رسول هللا 
لم فتح فأتيته فقلت اي رسول هللا سيبت اخليل ووضعوا السالح فقد وضعت صلى هللا عليه وس

احلرب اوزارها وقالوا ال قتال فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كذبوا اآلن جاء القتال اآلن جاء 
القتال ان هللا جل وعال يزيغ قلوب أقوام يقاتلوهنم ويرزقهم هللا منهم حىت أيتى أمر هللا على ذلك 

 ر دار املؤمنني الشام وعق
 

 ذكر شهادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ألهل فارس بقول اإلميان واحلق 
 

[ أخربان عمر بن سعيد بن سنان حدثنا يعقوب بن محيد بن كاسب حدثنا الدراوردي  7308] 
 عن ثور بن زيد عن أيب الغيث عن أيب هريرة قال كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنزلت

عليه وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم فقال رجل من هؤالء اي رسول هللا فلم جيبه فعاد ومضى سلمان 
فضرب النيب صلى هللا عليه وسلم على منكبه وقال لو كان اإلميان معلقا ابلثراي لتناوله رجال من 

 قوم هذا 
 

 ذكر خرب اثن يصرح ابملعىن الذي اومأان اليه 
 

حممد بن عمرو بن بسطام مبرو حدثنا حصن بن عبد احلليم املروزي  [ أخربان أمحد بن 7309] 
حدثنا حيىي بن أيب احلجاج حدثنا عوف عن بن سريين عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم قال لو كان العلم ابلثراي لتناوله انس من أبناء فارس 
 

 مع والطاعة له ذكر شهادة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ألهل عمان ابلس
 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا مهدى بن ميمون  7310] 
حدثنا أبو الوازع جابر بن عمرو عن أيب برزة األسلمى قال بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



 النيب صلى هللا رجال اىل حي من احياء العرب يف شيء ال أدري ما قال فسبوه وضربوه فرجع اىل
 عليه وسلم فشكا اليه فقال لكن أهل عمان لو ااتهم رسوىل ما سبوه وال ضربوه 

 ابب اخباره صلى هللا عليه وسلم عن البعث وأحوال الناس يف ذلك اليوم 
[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا وهب بن بقية قال أخربان خالد عن حممد بن  7311] 

سلمة عن أيب هريرة ان رجال من األنصار مسع رجال من اليهود وهو يقول عمرو بن علقمة عن أيب 
والذي اصطفى موسى على البشر فرفع يده فلطمه فذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال 

األنصاري اي رسول هللا إنه قال والذي اصطفى موسى على البشر وأنت نبينا فقال صلى هللا عليه 
ق من يف السماوات ومن يف األرض اال من شاء هللا مث ينفخ فيه أخرى وسلم ينفخ يف الصور فيصع

فأكون أول من رفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري أكان ممن استثىن هللا 
 أم رفع رأسه قبلى ومن قال اان خري من يونس بن مىت فقد كذب 

 
 امة ذكر االخبار عن وصف الصور الذي ينفخ فيه يوم القي

 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا يزيد بن زريع  7312] 

قال حدثنا سليمان التيمى عن اسلم عن بشر بن شغاف عن عبد هللا ان أعرابيا سأل النيب صلى 
 مشهور بعبد هللا هللا عليه وسلم ما الصور قال قرن ينفخ فيه قال أبو حامت رضي هللا عنه هذا اخلرب

 بن سالم وذكر أبو يعلى عبد هللا بن عمرو 
 

 ذكر االخبار عن وصف ما حيشر الناس عليه مما انعقدت عليه ضمائرهم 
 

[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا احلسن بن الصباح البزار قال حدثنا إمساعيل بن  7313] 
أبيه عن وهب بن منبه عن جابر بن عبد هللا  عبد الكرمي قال أخربين إبراهيم بن عقيل بن معقل عن

قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه املؤمن على اميانه 
 واملنافق على نفاقه 

 
 ذكر البيان أبن اخللق يبعثون يوم القيامة على نياهتم 

 



حيىي الذهلي قال حدثنا عمرو  [ أخربان أمحد بن حممد بن الشرقى قال حدثنا حممد بن 7314] 
بن عثمان الرقى قال حدثنا زهري بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قلت اي 
رسول هللا ان هللا إذا انزل سطوته أبهل األرض وفيهم الصاحلون فيهلكون هبالكهم فقال اي عائشة 

 ون معهم مث يبعثون على نياهتم واعماهلم ان هللا إذا انزل سطوته أبهل نقمته وفيهم الصاحلون فيصاب
 

ذكر االخبار أبن هللا جل وعال إذا أراد عذااب بقوم انل عذابه من كان فيهم مث البعث على حسب 
 النيات 

 
[ أخربان بن قتيبة قال حدثنا حرملة قال حدثنا بن وهب قال أخربان يونس عن بن  7315] 

ان عبد هللا بن عمر قال مسعت رسول هللا صلى هللا شهاب قال أخربين محيد بن عبد الرمحن قال 
 عليه وسلم يقول إذا انزل هللا بقوم عذااب أصاب العذاب من كان فيهم مث بعثوا على أعماهلم 

 
 ذكر خرب أوهم عاملا من الناس ان حكم ابطنه حكم ظاهره 

 
بن أيب مرمي حدثنا [ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار حدثنا حيىي بن معني حدثنا  7316] 

حيىي بن أيوب عن بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم التيمى عن أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري قال 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم امليت يبعث يف ثيابه اليت قبض فيها قال أبو حامت قوله عليه 

له جل وعال وثيابك فطهر يريد به السالم امليت يبعث يف ثيابه اليت قبض فيها أراد به يف اعماله كقو 
وأعمالك فأصلحها ال ان امليت يبعث يف ثيابه اليت قبض فيها إذ األخبار اجلمعة تصرح عن 

 املصطفى صلى هللا عليه وسلم أبن الناس حيشرون يوم القيامة حفاة عراة غرال 
سعيد حدثنا [ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل من لفظه ببست حدثنا قتيبة بن  7317] 

 فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم وثيابك فطهر قال وعملك فأصلح 
 

ذكر البيان أبن الناس حيشرون حفاة وان معىن خرب أيب سعيد اخلدري غري اللفظة الظاهرة يف 
 اخلطاب 

 



[ أخربان احلسن بن سفيان حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري حدثنا زيد بن احلباب حدثنا  7318] 
فع بن عمر حدثنا عمرو حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال مسعت ان

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حيشر الناس حفاة عراة غرال 
 

ذكر اخلرب الدال على صحة ما ذهبنا اليه ان معىن قوله صلى هللا عليه وسلم يبعث يف ثيابه أراد به 
 يف عمله 

 
 أمحد بن علي بن املثىن حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن األعمش عن أيب [ أخربان 7319] 

 سفيان عن جابر قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه 
 

 ذكر االخبار عن وصف األرض اليت حيشر الناس عليها 
 

حدثنا حممد بن الوليد الزبريي قال حدثنا [ أخربان حممد بن أمحد بن أيب عون الرايىن قال  7320] 
بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حيشر الناس على 

 أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها علم الحد 
 ذكر االخبار عن الوصف الذي به حيشر الناس يوم القيامة 

ال حدثنا حممد بن عبد هللا بن منري قال حدثنا زيد بن [ أخربان احلسن بن سفيان ق 7321] 
احلباب قال حدثنا انفع بن عمر قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

 مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حيشر الناس حفاة عراة غرال 
 

 وصفناها قبل  ذكر البيان أبن الناس يلقون هللا عراة مشاة ابخلصال اليت
 

[ أخربان أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن  7322] 
سعيد بن جبري عن بن عباس قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو خيطب وهو يقول انكم 

 مالقو هللا حفاة عراة مشاة غرال 
 

 ذكر االخبار عن وصف ما حيشر الكفار به 
 



[ أخربان إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل ببست قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج  7323] 
قال حدثنا احلسني بن حممد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك ان رجال قال اي 
رسول هللا كيف حيشر الكافر على وجهه قال ان الذي أمشاه على رجليه قادر على ان ميشيه على 

 وجهه 
 

 ذكر االخبار عما يفعل هللا ابلسماوات واألرضني يف القيامة 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا  7324] 
يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم عن عبيد هللا بن مقسم عن عبد هللا بن عمر ان رسول هللا 

لى املنرب أيخذ هللا مساواته وأرضيه بيده مث يقول اان هللا ويقبض صلى هللا عليه وسلم قال وهو ع
أصابعه ويبسطها اان الرمحن اان امللك حىت نظرت اىل املنرب يتحرك من أسفل منه حىت اىن ألقول 

أساقط هو برسول هللا قال أبو حامت رضى هللا تعاىل عنه قوله يقبض أصابعه ويبسطها يريد به النيب 
 وسلم ال هللا جل وعال جبميع خلقه يف القيامة صلى هللا عليه 

[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن األعمش  7325] 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال جاء رجل من أهل الكتاب اىل رسول هللا صلى هللا عليه 

ملاء والثرى على أصبع واخلالئق كلها على أصبع وسلم فقال ان هللا ميسك السماوات على أصبع وا
مث يقول اان امللك فضحك رسول هللا حىت بدت نواجذه مث قرأ هذه اآلية } وما قدروا هللا حق قدره 

 واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطوايت بيمينه سبحانه وتعاىل يشركون { 
 

 ى قائل ما وصفنا مقالته ذكر ترك إنكار املصطفى صلى هللا عليه وسلم عل
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان جرير عن  7326] 
منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا قال جاء حرب من اليهود اىل رسول هللا صلى هللا عليه 

وات على اصبغ واألرضني على أصبع وسلم فقال اي رسول هللا إذا كان يوم القيامة جعل هللا السما
والشجر على أصبع واخلالئق كلها على أصبع مث يهزهن مث يقول اان امللك فلقد رأيت رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه تعجبا ملا قال اليهودي تصديقا له مث قرأ } وما 

 قدروا هللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة { 
 



 ر اإلخبار عن متجيد هللا جل وعال نفسه يوم القيامة ذك
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن خزمية قال حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح قال حدثنا  7327] 
عفان قال حدثنا محاد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن أيب طلحة عن عبيد هللا بن مقسم عن بن 

هذه اآلايت يوما على املنرب وما قدروا هللا حق قدره  عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قرأ
واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطوايت بيمينه ورسول هللا يقول هكذا إبصبعه حيركها 

ميجد الرب جل وعال نفسه اان اجلبار اان املتكرب اان امللك اان العزيز اان الكرمي فرجف برسول هللا 
 نرب حىت قلنا ليخرن به صلى هللا عليه وسلم امل

 
 ذكر االخبار عن وصف أول من يكسى يوم القيامة من الناس 

 
[ أخربان أمحد بن احلسن اجلرادى ابملوصل قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا حسني  7328] 

بن حفص قال حدثنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 رون حفاة عراة غرال وأول اخلالئق يكسى يوم القيامة إبراهيم انكم حمشو 

 
 ذكر االخبار عن وصف تباين الناس يف العرق يف يوم القيامة 

 
[ أخربان بن سلم قال حدثنا حرملة قال حدثنا بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث  7329] 

صلى هللا عليه وسلم يقول تدنو  ان أاب عشانة حدثه انه مسع عقبة بن عامر يقول رأيت رسول هللا
الشمس من األرض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه ومنهم من يبلغ اىل نصف الساق 

ومنهم من يبلغ اىل ركبتيه ومنهم من يبلغ اىل العجز ومنهم من يبلغ اىل اخلاصرة ومنهم من يبلغ 
أيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنقه ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده فأجلم فاه قال ر 

 يشري هكذا ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة 
 

 ذكر القدر الذي تدنو الشمس من الناس يوم القيامة 
 

[ أخربان حممد بن عبد هللا بن اجلنيد قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد هللا عن عبد هللا  7330] 
قال حدثين سليم بن عامر قال حدثين املقداد صاحب  قال أخربان عبد الرمحن بن يزيد بن جابر



رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة 
أدنيت الشمس من العباد حىت تكون قيد ميل أو ميلني قال سليم ال أدري أي امليلني يعىن أمسافة 

لعني قال فتصهرهم الشمس فيكونون يف العرق كقدر اعماهلم األرض أم امليل الذي تكحل به ا
فمنهم من أيخذه اىل عقبيه ومنهم من أيخذه اىل ركبتيه ومنهم من أيخذه اىل حقويه ومنه من يلجمه 

 إجلاما قال فرأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يشري بيده اىل فيه يقول يلجمهم إجلاما 
 

 وم القيامة نسأل هللا بركة ذلك اليوم ذكر االخبار عن وصف طول ي
 

[ أخربان الفضل بن احلباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا صخر بن جويرية  7331] 
عن انفع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العاملني يف يوم  

 ب يف رشحه اىل انصاف اذنيه كان مقداره مخسني ألف سنة حىت ان الرجل يتغي
 

 ذكر خرب قد يوهم بعض املستمعني اليه ان طول يوم القيامة يكون على املسلم والكافر سواء 
 

[ أخربان أبو يعلى واحلسن بن سفيان قاال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا  7332] 
بن عمر قال قال رسول هللا صلى  حيىي القطان قال حدثنا عبيد هللا بن عمر قال أخربين انفع عن

 هللا عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العاملني حىت يقوم أحدهم يف رشحه اىل انصاف اذنيه 
 
 

ذكر البيان أبن هللا جل وعال بتفضله يهون طول يوم القيامة على املؤمنني حىت ال حيسوا منه اال 
 بشيء يسري 

 
رمحن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال [ أخربان بن سلم قال حدثنا عبد ال 7333] 

حدثنا األوزاعي قال حدثين حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العاملني مقدار نصف يوم من مخسني ألف سنة يهون ذلك على 

 املؤمنني كتدىل الشمس للغروب اىل ان تغرب 
 

 ذكر االخبار عن وصف ما خيفف به طول يوم القيامة على املؤمنني 



 
[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال  7334] 

أخربين عمرو بن احلارث عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه 
ان مقداره مخسني ألف سنة فقيل ما أطول هذا اليوم فقال النيب صلى هللا عليه وسلم انه قال يوم ك

وسلم والذي نفسي بيده انه ليخفف على املؤمن حىت يكون أخف عليه من صالة مكتوبة يصليها 
 يف الدنيا 

 
 ذكر االخبار عن وصف طلب الكافر الراحة يف ذلك اليوم مما يقاسى من امل عرقه 

 
أبو يعلى قال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب [ أخربان  7335] 

األحوص عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ان الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة 
 فيقول أرحىن ولو اىل النار 

 
 ذكر االخبار عن وصف الطرائق اليت يكون حضر الناس يف ذلك اليوم هبا 

 
أخربان عبد هللا بن حممد بن املثىن املديين قال حدثنا عبد هللا بن معاوية قال حدثنا  [ 7336] 

وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حيشر الناس 
 على ثالث طرائق راغبني راهبني اثنان على بعري وثالثة على بعري وأربعة على بعري وعشرة على بعري
وحتشر بقيتهم النار تقيل معهم حيثما قالوا وتبيت معهم حيثما ابتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا 

 ومتسى معهم حيث امسوا 
 

 ذكر نفي نظر هللا جل وعال يوم القيامة اىل ثالثة أنفس من عباده 
 

 [ أخربان إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل ببست قال حدثنا إمساعيل بن مسعود اجلحدري 7337] 
قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب 

هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة االمام الكذاب 
 والشيخ الزاىن والعائل املزهو 

 



 ان يظله هللا يوم القيامة يف ظل عرشه  ذكر اخلصال اليت يرجتى ملن فعلها أو أخذ هبا
 

[ أخربان عمر بن سعيد بن سنان أخربان أمحد بن أيب بكر عن مالك عن خبيب بن عبد  7338] 
الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب سعيد اخلدري أو عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

امام عادل وشاب نشأ يف عبادة هللا ورجل عليه وسلم سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل اال ظله 
قلبه معلق ابملسجد إذا خرج منه حىت يعود اليه ورجالن حتااب يف هللا اجتمعا على ذلك وتفرقا ورجل 

ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب ومجال فقال اىن أخاف هللا ورجل 
 ميينه تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق 

 
 ذكر وصف أقوام يكون خصمهم يف القيامة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف قال حدثنا ان أيب عمر العدين قال  7339] 

حدثنا حيىي بن سليم قال مسعت إمساعيل بن أمية حيدث عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال 
ى هللا عليه وسلم ثالثة اان خصمهم يف القيامة ومن كنت خصمه اخصمه رجل أعطى رسول هللا صل

 يب مث غدر ورجل ابع حرا فأكل مثنه ورجل استأجر اجريا فاستوىف منه ومل يوفه أجره 
 

 ذكر نفي نظر هللا جل وعال يف القيامة اىل أقوام من أجل افعال ارتكبوها 
 

يبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثنا بن وهب قال [ أخربان حممد بن احلسن بن قت 7340] 
أخربين عمر بن حممد عن عبد هللا بن يسار مسع سامل بن عبد هللا يقول قال بن عمر قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن اخلمر واملنان مبا 
 أعطى 

 
 ل غادر ينصب له يف القيامة لواء يعرف هبا ذكر االخبار أبن ك

 
[ أخربان الفضل بن احلباب حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سليمان األعمش عن أيب  7341] 

وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال 
 هذه غدرة فالن 



 
 ذكرانه  ذكر خرب اثن يصرح بصحة ما

 
[ أخربان السامي حدثنا حيىي بن أيوب املقابري حدثنا إمساعيل بن جعفر أخربين عبد هللا  7342] 

بن دينار موىل بن عمر انه مسع بن عمر يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان الغادر ينصب 
 له لواء يوم القيامة فيقال اال هذه غدرة فالن 

 
 ينصب له يوم القيامة لواء غدر يعرف هبا من بني ذلك اجلمع ذكر البيان أبن الغادر 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا عبد هللا بن حممد بن أمساء قال حدثنا جويرية عن  7343] 

انفع عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة عند 
 ن استه فيقال هذه غدرة فال

 
 ذكر االخبار عن وصف الشيء الذي أول ما يقضى بني الناس فيه يوم القيامة 

 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا أبو الربيع الزهراين قال حدثنا أبو شهاب عن  7344] 

األعمش عن أيب وائل عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول ما يقضى يوم 
 بني الناس يف الدماء  القيامة

 
 ذكر االخبار أبن يوم القيامة ال تقبل فيه األعمال اال ممن كان خملصا يف اتياهنا يف الدنيا 

 
[ أخربان أبو يزيد خالد بن النضر بن عمرو القرشي ابلبصرة قال حدثنا حممد بن بشار  7345] 

 أيب عن زايد بن ميناء عن أيب قال حدثنا حممد بن بكر قال حدثنا عبد احلميد بن جعفر قال حدثين
سعيد بن أيب فضالة األنصاري وكان من الصحابة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إذا مجع هللا 
األولني واآلخرين يف يوم ال ريب فيه اندى منادى من اشرك يف عمل عمله هلل فليطلب ثوابه من 

 حامت الصحيح هو أبو سعد بن أيب فضالة عند غري هللا فان هللا اغىن الشركاء عن الشرك قال أبو 
 

 ذكر وصف األنبياء وأممهم يف القيامة 



 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال أخربان  7346] 

معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة عن احلسن عن عمران بن حصني عن عبد هللا بن مسعود 
ند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة حىت أكرينا احلديث مث رجعنا اىل منازلنا قال حتدثنا ع

فلما أصبحنا غدوان عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرضت على الليلة األنبياء وأممهم 
ته والنيب وأتباعها من أممها فجعل النيب مير ومعه الثالثة من أمته وجعل النيب مير ومعه العصابة من أم

وليس معه اال الواحد من أمته والنيب ليس معه أحد من أمته حىت مر موسى بن عمران يف كبكبة من 
بىن إسرائيل فلما رأيتهم أعجبوىن فقلت اي رب من هؤالء قال أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من 

راب مكة قد بىن إسرائيل قلت اي ربت فأين امتىى قال انظر عن ميينك فنظرت فإذا الظراب ظ
اسود بوجوه الرجال فقلت اي رب من هؤالء قال هؤالء أمتك ارضيت فقلت اي رب قد رضيت قال 
انظر عن يسارك فنظرت فإذا األفق قد سد بوجوه الرجال فقلت اي رب من هؤالء قال هؤالء أمتك 

ن ارضيت فقلت رب رضيت قيل فان مع هؤالء سبعني الفا بال حساب قال فأنشأ عكاشة بن حمص
أحد بىن أسد بن خزمية فقال اي رسول هللا ادع هللا ان جيعلىن منهم قال فإنك منهم قال مث أنشأ آخر 

 فقال اي رسول هللا ادع هللا ان جيعلىن منهم قال سبقك هبا عكاشة بن حمصن 
 

ذكر اخلرب الدال على ان من كان مغفورا له من هذه األمة أخذ به القيامة ذات اليمني ومن سخط 
 ه أخذ به ذات الشمال علي

 
[ أخربان حممد بن عمر بن يوسف قال حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا حممد بن جعفر  7347] 

قال حدثنا شعبة عن املغرية بن النعمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال قام فينا رسول هللا 
اة غرال كما بدأان أول خلق صلى هللا عليه وسلم مبوعظة فقال اي أيها الناس انكم حمشورون عراة حف

نعيده وعدا علينا اان كنا فاعلني وان أول اخللق يكسى إبراهيم اال وانه برجال من امتىى فيؤخذ هبم 
ذات الشمال فأقول اي رب أصحايب أصحايب فيقال انك ال تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال 

 كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على  العبد الصاحل وكنت عليهم شديدا ما دمت فيهم فلما توفيتىن
 كل شيء شهيد اىل قوله العزيز احلكيم فيقال اهنم مل يزالوا مرتدين على اعقاهبم 

 ذكر البيان أبن املرء يف القيامة يكون مسع من أحبه يف الدنيا 
[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي قال حدثنا حيىي بن أيوب املقابري قال حدثنا  7348] 

عيل بن جعفر قال أخربين محيد عن أنس بن مالك انه قال جاء رجل اىل النيب صلى هللا عليه إمسا



وسلم فقال اي رسول هللا مىت قيام الساعة فقام النيب صلى هللا عليه وسلم اىل الصالة فلما قضى 
رسول هللا الصالة قال أين السائل عن القيامة قال الرجل اان اي رسول هللا قال ما أعددت هلا قال اي 

ما أعددت هلا كبري صالة وال صوم اال اىن أحب هللا ورسوله فقال النيب صلى هللا عليه وسلم املرء 
مع من أحب وأنت مع من أحببت فقال أنس ما رأيت املسلمني فرحوا بشيء بعد السالم مثل 

 فرحهم هبا 
 

 ذكر االخبار عن وصف املسلم والكافر إذا أعطيا كتابيهما 
 

أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا سريج بن النعمان بن يونس قال حدثنا عبد [  7349] 
الرمحن بن مهدى قال حدثنا إسرائيل عن إمساعيل بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب 

صلى هللا عليه وسلم يف قوله يوم ندعو كل أانس ابمامهم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه 
له يف جسمه ستون ذراعا ويبيض وجهه وجيعل على رأسه اتج من لؤلؤ يتألأل قال فينطلق اىل وميد 

اصحابه فريونه من بعيد فيقولون اللهم ابرك لنا يف هذا حىت أيتيهم فيقول أبشروا فإن لكل رجل 
منكم مثل هذا واما الكافر فيعطى كتابه بشماله مسودا وجهه ويزاد يف جسمه ستون ذراعا على 

رة آدم ويلبس اتجا من انر فرياه اصحابه فيقولون اللهم اخزه فيقول أبعدكم هللا فان لك واحد صو 
 منكم مثل هذا 

 
 ذكر االخبار عن تقريع هللا جل وعال الكافر يف العقيب بثمره الذي كان منه يف الدنيا 

 
ث قاال حدثنا [ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد وعبد الواحد بن غيا 7350] 

محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يؤتى برجل من أهل النار 
فيقول له اي بن آدم كيف وجدت منزلك فيقول اي رب شر منزل فيقول أتفتدي منه بطالع األرض 

 ذهبا فيقول نعم اي رب فيقول كذبت قد سئلت ما هو اهون من ذلك فريد اىل النار 
[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال أخربان معاذ بن  7351] 

هشام قال حدثين أيب عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
قد يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهبا أكنت تفتدى به فيقول نعم فيقال 

 سئلت أيسر من ذلك 
 



 ذكر االخبار عن وصف املسافة اليت يرى الكافر يف القيامة انر جهنم منها 
 

[ أخربان بن سلم قال حدثنا حرملة قال حدثنا بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث  7352] 
 ان أاب السمح حدثه عن بن حجرية عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال

ينصب للكافر يوم القيامة مقدار مخسني ألف سنة وان الكافر لريى جهنم ويظن اهنا مواقعته من 
 مسرية أربعني سنة 

 
 ذكر االخبار عن قدر من يبعث للنار من الكفار يوم القيامة 

 
[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين قال حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا حممد بن جعفر  7353] 

شعبة عن النعمان بن سامل قال مسعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال مسعت قال حدثنا 
رجال قال لعبد هللا بن عمرو انك تقول ان الساعة تقوم اىل كذا وكذا فقال لقد مهمت ان ال 

أحدثكم بشيء إمنا قلت انكم ترون بعد قليل أمرا عظيما فقال عبد هللا بن عمرو قال رسول هللا 
ه وسلم خيرج الدجال يف امىت فيمكث فيهم أربعني ال أدري أربعني يوما أو أربعني عاما صلى هللا علي

أو أربعني ليلة أو أربعني شهرا فيبعث هللا إليهم عيسى بن مرمي كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه 
ام فال فيهلكه مث ميكث الناس بعده سبع سنني ليس بني اثنني عداوة مث يبعث هللا رحيا من قبل الش

يبقى أحد يف قلبه مثقال ذرة من اميان اال قبضته حىت لو ان أحدكم كان يف كبد جبل لدخلت عليه 
قد مسعتها من رسول اله صلى هللا عليه وسلم ويبقى شرار الناس يف خفة الطري وأحالم السباع ال 

هنا ويف ذلك دارة يعرفون معروفا وال ينكرون منكرا فيتمثل هلم الشيطان فيأمرهم ابألواثن فيعبدو 
ارزاقهم حسن عيشهم مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد اال اصغى مث ال يبقى أحد اال صعق مث 

يرسل هللا مطرا كأنه الطل أو الظل النعمان يشك فتنبت معه اجساد الناس مث ينفخ فيه أخرى فإذا 
ون مث يقال اخرجوا من هم قيام ينظرون مث يقال أيها الناس هلموا اىل ربكم وقفوهم اهنم مسؤول

بعث أهل النار فيقال كم فيقال من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعني فيومئذ يبعث الولدان شيبا 
 ويومئذ يكشف عن ساق قال حممد بن جعفر حدثين شعبة هبذا احلديث مرار وعرضته عليه 

 
 ذكر االخبار عن وصف قلة أهل اجلنة يف كثرة أهل النار نعوذ ابهلل منها 

 



[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا حممود بن غيالن قال حدثنا عبد الرزاق قال  7354] 
أخربان معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال نزلت } اي أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة 

شيء عظيم { على النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف مسري له فرفع هبا صوته حىت اثب اليه 
مث قال أتدرون أي يوم هذا يوم يقول هللا جال وعال آلدم اي آجم قم فابعث بعث النار من  اصحابه 

كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعني فكرب ذلك على املسلمني فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 
سددوا وقاربوا وأبشروا فوالذى نفسي بيده ما أنتم يف الناس اال كالشامة يف جنب البعري أو كالرقمة 

يف ذراع الدابة وان معكم خلليقتني ما كانتا مع شيء قط اال كثراته أيجوج ومأجوج ومن هلك من  
 كفر اجلن واإلنس 

 
 ذكر االخبار عن وصف حماسبة هللا جل وعال املؤمنني املخبتني من عباده يف القيامة 

 
ة عن قتادة [ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان 7355] 

عن صفوان بن حمرز املازين قال بينا حنن مع عبد هللا بن عر نطوف ابلبيت إذا عارضه رجل فقال اي 
بن عمر كيف مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يذكر النجوى فقال ميعت رسول هللا صلى هللا 

رره بذنوبه فيقول هل عليه وسلم يقول يدنو املؤمن من ربه يوم القيامة حىت يضع عليه كنفه مث يق
تعرف فيقول رب اعرف حىت إذا بلغ ما شاء هللا ان يبلغ قال فإين قد سرتهتا عليك يف الدنيا واان 

اغفرها لك اليوم مث يعطى صحيفة حسناته وأما الكفر واملنافق فينادى على رؤوس األشهاد } 
 هؤالء الذين كذبوا على رهبم اال لعنة هللا على الظاملني { 

 
لبيان أبن هللا جل وعال عند حسابه املؤمنني يف العقيب يسرتهم عن الناس حىت ال يطلع أحد ذكر ا

 على عمل أحد 
 

[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا مهام  7356] 
عمر إذ جاءه رجل بن حيىي قال حدثنا قتادة عن صفوان بن حمرز املازين قال بينما اان آخذ بيد بن 

فقال كيف مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف النجوى يوم القيامة حىت يضع كنفه عليه 
فيسرته من الناس فيقول أتعرف ذنب كذا وكذا فيقول نعم اي رب فيقول أتعرف ذنب كذا وكذا 

رتهتا عليك من فيقول نعم اي رب حىت إذا قرره بذنوبه وظن يف نفسه انه قد استوجب قال قد س



الناس واىن اغفرها لك اليوم ويعطى كتاب حسناته واما الكفار واملنافقون فيقول األشهاد هؤالء 
 الذين كذبوا على رهبم اال لعنة هللا على الظاملني 

 
 ذكر االخبار عن وصف األقوام الذين حيتجون على هللا يوم القيامة 

 
ال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان معاذ بن [ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي ق 7357] 

هشام قال أخربين أيب عن قتادة عن األحنف بن قيس عن األسود بن سريع عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال أربعة حيتجون يوم القيامة رجل أصم ورجل امحق ورجل هرم ورجل مات يف الفرتة 

ما امسع شيئا واما األمحق فيقول رب قد جاء اإلسالم فأما األصم فيقول اي رب لقد جاء اإلسالم و 
والصبيان حيذفونىن ابلبعر واما اهلرم فيقول رب لقد جاء اإلسالم وما اعقل واما الذي مات يف 

الفرتة فيقول رب ما أاتين لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فريسل إليهم رسوال ان ادخلوا النار 
 كانت عليهم بردا وسالما   قال فوالذى نفسي بيده لو دخلوها

 
 ذكر االخبار أبن أعضاء املرء يف القيامة تشهد عليه مبا عمل يف الدنيا 

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف قال حدثنا أبو بكر بن أيب النضر قال  7358] 

ن حدثنا أبو النضر قال حدثنا األشجعي عن سفيان عن عبيد املكتب عن فضيل بن عمرو ع
الشعيب عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون 

مما اضحك قلنا هللا ورسوله اعلم قال من خماطبة العبد ربه يقول اي رب أمل جترين من الظلم قال 
يقول بلى قال فإين ال أجيز على نفسي اال شاهدا مين فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا 

ابلكرام الكاتبني عليك شهيدا فيختم على فيه مث يقال ألركانه انطقى فتنطق أبعماله مث خيلى بينه و 
 وبني الكالم فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أانضل 

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان أحدا يف القيامة ال حيمل وزر أحد 

 
قال حدثنا عبد العزيز بن حممد عن  [ أخربان الفضل بن احلباب قال حدثنا القعنيب 7359] 

العالء عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أتدرون من املفلس قالوا 
املفلس فينا اي رسول هللا من ال درهم له وال متاع له فقال صلى هللا عليه وسلم املفلس من امىت 



د شتم هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب أيتى يوم القيامة بصالته وصيامه وزكاته فيأتى وق
هذا فيقعد فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يعطى ما عليه أخذ 

 من خطاايهم فطرح عليه مث طرح يف النار 
 

 ذكر شهادة األرض يف القيامة على املسلم مبا عمل على ظهرها 
 

ن اجلنيد قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد هللا عن عبد هللا بن [ أخربان حممد بن عبد هللا ب 7360] 
املبارك قال أخربان سعيد بن أيب أيوب قال حدثنا حيىي بن أيب سليمان عن سعيد املقربي عن أيب 

هريرة قال قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذه اآلية يومئذ حتدث اخبارها قال أتدرون ما 
ه اعلم قال فان اخبارها ان تشهد على كل عبد وأمة مبا عمل على ظهرها اخبارها قالوا هللا ورسول

 ان تقول عمل كذا وكذا يف يوم كذا وكذا فهذه اخبارها 
 

 ذكر أخذ املظلوم يف القيامة حسنات من ظلمه يف الدنيا 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان روح بن  7361] 
بادة قال حدثنا بن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع

قال من كانت عنده مظلمة ألخيه من عرضه وماله فليستحله اليوم قبل ان أيخذه به حني ال دينار 
وال درهم فإن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته فإن مل يكن أخذ من سيئات صاحبه 

 لت عليه فجع
 

 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان هذا اخلرب تفرد به بن أيب ذئب عن املقربي 
 

[ أخربان أبو عروبة حدثنا حممد بن احلارث احلراين حدثنا حممد بن سلمة عن أيب عبد  7362] 
 الرحيم عن زيد بن أيب أنيسة عن مالك بن أنس عن سعيد املقربي عن أبيه قال ال أعلمه اال عن أيب
هريرة قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم رحم هللا عبدا كانت ألخيه عنده مظلمة يف نفس أو مال 

فأاته فاستحل منه قبل ان يؤخذ من حسناته فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
 فتوضع يف سيئاته 

 



 من بعض  ذكر االخبار عن وصف أداء احلقوق اىل أهلها يف القيامة حىت البهائم بعضها
 

[ أخربان علي بن احلسني بن سليمان ابلفسطاط قال حدثنا حممد بن هشام بن أبي خرية  7363] 
قال حدثنا بن أيب عدى عن شعبة عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

 تها عليه وسلم لتؤدن احلقوق اىل أهلها حىت يقتص للشاة اجلماء من الشاة القرانء نطح
 

 ذكر االخبار عن سؤال الرب جل وعال عبده يف القيامة عن صحة جسمه يف الدنيا 
 

[ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف قال حدثنا اهليثم بن خارجة قال حدثنا  7364] 
الوليد بن مسلم عن عبد هللا بن العالء بن زبر قال مسعت الضحاك بن عبد الرمحن األشعري يقول 

ت أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول ما يقال للعبد يوم القيامة أمل أصحح مسع
 جسمك وأرويك من املاء البارد 

 
 ذكر االخبار عن سؤال الرب جل وعال عبده يف القيامة عن مسعه وبصره وماله وولده 

 
ىن قال حدثنا حممد بن جعفر [ أخربان حممد بن حيىي بن بسطام قال حدثنا حممد بن املث 7365] 

قال حدثنا شعبة عن مساك بن حرب قال مسعت عباد بن حبيش حيدث عن عدى بن حامت عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم قال ان أحدكم القي هللا جل وعال فقائل ما أقول أمل اجعلك مسيعا بصريا امل 

ن ميينه وعن مشاله فال جيد أجعل لك ماال وولدا فماذا قدمت فينظر من بني يديه ومن خلفه وع
 شيئا فال يتقى النار اال بوجهه فاتقوا النار ولو بشق مترة فان مل جتدوا فبكلمة طيبة 

 
 ذكر االخبار عن سؤال الرب عبده يف القيامة عن بذله املأكول واملشروب للناس يف الدنيا 

 
هيم قال أخربان النضر بن [ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبرا 7366] 

مشيل قال حدثنا محاد بن سلمة عن اثبت البناين عن أيب رافع عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال يقول هللا جل وعال اي بن آدم استطعمتك فلم تطعمىن قال فيقول اي رب وكيف 

فالان استطعمك فلم تطعمه اما استطعمتىن ومل أكرمك وأنت رب العاملني قال أما علمت ان عبدي 
علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي اي بن آدم استسقيتك فلم تسقىن فيقول اي رب وكيف 



اسقيك وأنت رب العاملني فقال أما علمت ان عبدي فالان استسقاك فلم تسبقه اما علمت ان 
 رب وكيف عبدي فالان لو سقيته لوجدت ذلك عندي اي بن آدم مرضت فلم تعدىن فيقول اي

أعودك وأنت رب العاملني فقال اما علمت ان عبدي فالان مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك 
 عندي 

 
 ذكر االخبار عن سؤال الرب جعل وعال عبده يف القيامة عن متكينه من الشهوات يف الدنيا 

 
قال  [ أخربان احلسني بن أمحد بن بسطام ابألبلة قال حدثنا حممد بن ميمون اخلياط 7367] 

حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ليلقني أحدكم ربه يوم القيامة فيقول له امل اسخر لك اخليل واإلبل أمل أذرك ترأس وتربع 

 أمل أزوجك فالنة خطبها اخلطاب فمنعتهم وزوجتك 
 

 ب جل وعال عبده عن تركه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ذكر االخبار عن سؤال الر 
 

[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع قال حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا عبد الوهاب  7368] 
الثقفى قال مسعت حيىي بن سعيد األنصاري يقول أخربين عبد هللا بن عبد الرمحن بن معمر بن حزم 

يف بىن النجار حدثه انه مسع أاب سعيد اخلدري يذكر انه مسع رسول هللا  ان هنارا العبدي وكان ساكنا
صلى هللا عليه وسلم يقول ان هللا جل وعال يسأل العبد يوم القيامة حىت انه ليقول له ما منعك إذا 
رأيت املنكر ان تنكره فإذا لقن هللا عبدا حجته يقول اي رب وثقت بك وفرقت من الناس أو فرقت 

 وثقت بك من الناس و 
 

 ذكر االخبار عن وصف الذي يقع به احلساب ابملسلم والكافر يف العقيب 
 

[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إمساعيل بن علية  7369] 
عن أيوب عن بن أيب مليكة عن عائشة ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال من حوسب عذب قالت 

هللا } فأما من اوتى كتابه بيمينه فسوف حياسب حسااب يسريا { قال ذاك العرض  فقلت اي رسول
 ليس أحد حياسب يوم القيامة اال هلك 

 



 ذكر اثبات اهلالك يف القيامة ملن نوقش احلساب نعوذ ابهلل منه 
 

 [ أخربان عمران بن موسى بن جماشع قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا عبيد هللا 7370] 
بن موسى قال حدثنا عثمان بن األسود عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت مسعت رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم يقول من نوقش احلساب هلك فقلت اي رسول هللا ان هللا يقول } فأما من اوتى  
 كتابه بيمنيه فسوف حياسب حسااب يسريا { قال ذاك العرض 

 
 ا اخلرب تفرد به عثمان األسود ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان هذ

 
[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين قال حدثنا مؤمل بن هشام قال أخربان إمساعيل بن  7371] 

إبراهيم عن أيوب عن بن أيب مليكة عن عائشة قالت قلت اي رسول هللا } فأما من اوتى كتابه 
 يوم القيامة اال هلك  بيمينه فسوف حياسب حسااب يسريا { قال ذاك العرض ليس أحد حياسب

 
 ذكر وصف العرض الذي يكون يف القيامة ملن مل يناقش على اعماله 

 
[ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي قال حدثنا علي بن املديين قال حدثنا جرير عن  7372] 

حممد بن إسحاق عن عبد الواحد بن محزة عن عباد بن عبد هللا بن الزبري عن عائشة قالت مسعت 
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول اللهم حاسبىن حسااب يسريا قالت قلت اي رسول هللا ما رسول 

احلساب اليسري قال ان ينظر يف سيئاته ويتجاوز له عنها انه من نوقش احلساب يومئذ هلك وكل ما 
 يصيب املؤمن يكفر عنه من سيئاته حىت الشوكة تشوكه 

النار عن وجهه نعوذ ابهلل منها ابلصدقة وان قلت منه يف  ذكر االخبار أبن املرء يف القيامة يتقى يف
 الدنيا 

[ أخربان حممد بن حيىي بن بسطام ابلبصرة قال حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا أبو  7373] 
معاوية قال حدثنا األعمش عن خيثمة بن عبد الرمحن عن عدى بن حامت قال قال رسول هللا صلى 

رجل اال سيكلمه هللا يوم القيامة ليس بينه وبينه ترمجان مث ينظر امين منه  هللا عليه وسلم ما منكم من
فال يرى شيئا قدمه مث ينظر أيسر منه فال يرى شيئا قدمه مث ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار قال 

رسول هللا فمن استطاع منكم ان يقى وجهه النار ولو بشق مترة فليفعل قال أبو حامت مسع هذا اخلرب 
عمش عن خيثمة ومسعه عن عمرو بن مرة عن خيثمة روى هذا اخلرب أبو معاوية وهو من اعلم األ



الناس حبديث األعمش بعد الثوري وكذلك وكيع يف وصله عن األعمش عن خيثمة روى قطبة بن 
عبد العزيز وجرير بن عبد احلميد عن األعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمة فالطريقان مجيعا 

 صحيحان 
 

الخبار أبن املرء يتقى النار عن وجهه يف القيامة ابلكلمة الطيبة يف الدنيا عند عدم القدرة ذكر ا
 على الصدقة 

 
[ أخربان علي بن احلسني العسكري ابلرقة قال حدثنا عبدان بن حممد الوكيل قال حدثنا  7374] 

قال حدثنا حمل بن بن أيب زائدة قال حدثنا سعدان بن بشر اجلهين قال حدثنا أبو جماهد الطائي 
خليفة عن عدي بن حامت قال كنت عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء اليه رجالن يشكون 

أحدمها العيلة ويشكو اآلخر قطع السبيل فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اما قطع السبيل 
ا العيلة فان الساعة ال فال أيتى عليك اال قليل حىت خترج العري من احلرية اىل مكة بغري خفري وام

تقوم حىت خيرج الرجل بصدقة ماله فال جيد من يقبلها منه مث ليقفن أحدكم بني يدي هللا ليس بينه 
وبينه حجاب حيجبه وال ترمجان يرتجم له فيقولن له أمل أوتك ماال فليقولن بلى فيقول أمل أرسل إليك 

ار مث ينظر عن مشاله فال يرى اال النار فليتق رسوال فليقولن بلى مث ينظر عن ميينه فال يرى اال الن
 أحدكم النار ولو بشق مترة فإن مل جيد فبكلمة طيبة 

 
 ذكر ابدال هللا سيئات من أحب من عباده يف القيامة ابحلسنات 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان أبو معاوية  7375] 

مش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إين قال حدثنا األع
ألعرف آخر أهل اجلنة دخوال اجلنة وآخر أهل النار خروجا من النار يؤتى برجل فيقال سلوه عن 

صغار ذنوبه ودعوا كبارها فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا 
ب قد عملت أشياء ال اراها هاهنا قال فلقد رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم حىت بدت فيقول اي ر 

 نواجذه قال فيقال له فان لك مكان كل سيئة حسنة 
 

 ذكر البيان أبن الشفاعة يف القيامة قد تكون لغري األنبياء 
 



املفضل  [ أخربان حممد بن عمر بن يوسف قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن 7376] 
قال حدثنا خالد احلذاء عن عبد هللا بن شقيق قال جلست اىل قوم اان رابعهم فقال أحدهم مسعت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من امىت أكثر من بىن متيم قال 
ل نعم فلما سواك اي رسول هللا قال سواى قلت أنت مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا

 قام قلت من هذا قالوا بن اجلدعاء أبو بن أيب اجلدعاء 
 

 ذكر االخبار عن وصف من يشفع يف القيامة ومن يشفع له 
 

[ أخربان عمر بن حممد اهلمداين قال حدثنا عيسى بن محاد قال أخربان الليث بن سعد  7377] 
ن عطاء بن يسار عن أيب سعيد عن يزيد بن أيب حبيب عن سعيد بن أيب هالل عن زيد بن اسلم ع

اخلدري قال قلنا اي رسول هللا أنرى ربنا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل تضارون يف رؤية 
الشمس إذا كان يوم صحو قلنا ال قال ها تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا قلنا ال 

ن يف رؤيتهما ينادى مناد فيقول ليلحق كل قال فإنكم ال تضارون يف رؤية ربكم اال كما ال تضارو 
قوم مبا كانوا يعبدون قال فيذهب أهل الصليب مع صليبهم وأهل األواثن مع اواثهنم وأصحاب كل 

آهلة مع آهلتهم ويبقى من يعبد هللا من بر وفاجر وغربات من أهل الكتاب مث يؤتى جبهنم تعرض  
ن كنا نعبد عزيرا بن هللا فيقال كذبتم ما اختذ هللا كأهنا سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون فيقولو 

صاحبة وال ولدا ما تريدون قالوا نريد ان تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون يف جهنم مث يقال 
للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد املسيح بن هللا فيقال كذبتم مل يكن له صاحبة وال ولد 

نا فيقال اشربوا فيتساقطون يف جهنم حىت يبقى من يعبد هللا من بر ماذا تريدون قالوا نريد ان تسقي
وفاجر فيقال هلم ما حيبسكم وقد ذهب الناس فيقولون قد فارقناهم وإان مسعنا مناداي ينادى ليلحق  
كل قوم مبا كانوا يعبدون واان نتظر ربنا قال فيأتيهم اجلبار ال اله اال هو فيقول اان ربكم فال يكلمه 

فيقال هل بينكم وبينه آية تعرفوهنا فيقولون الساق فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن  اال نيب
ويبقى من كان يسجد له رايء ومسعة فيذهب يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا مث يؤتى ابجلسر فيجعل 
بني ظهراىن جهنم فقلنا اي رسول هللا وما اجلسر قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكالليب وحسكة 

ة هلا شوك عقيفاء تكون بنجد يقال هلا السعدان جيوز املؤمن كالطرف وكالربق وكالريح مفلطح
وكأجاويد اخليل وكالراكب فناج مسلم وخمدوش مسلم ومكدوس يف جهنم حىت مير آخرهم يسحب 

سحبا واحلق قد تبني من املؤمنني إذا رأوا اهنم قد جنوا وبقي إخواهنم يقولون اي ربنا إخواننا كانوا 
لون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الرب جل وعال اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال يص



دينار من اميان فاخرجوه وحيرم هللا صورهم على النار فيأتوهنم وبعضهم قد غاب يف النار اىل قدميه 
ه مثقال واىل انصاف ساقية فيخرجون من النار مث يعودون اثنية فيقول اذهبوا فمن وجدمت يف قلب

نصف دينار من اميان فأخرجوه فيخرجون من النار مث يعودون الثالثة فيقال اذهبوا فمن وجدمت يف 
قلبه حبة اميان فاخرجوه فيخرجون قال أبو سعيد وان مل تصدقوىن فاقرؤوا قول هللا ان هللا ال يظلم 

والنبيون  مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجرا عظيما فتشفع املالئكة
والصديقون فيقول اجلبار تبارك وتعاىل ال اله اال هو بقيت شفاعيت فيقبض اجلبار قبضة من النار 

فيخرج اقوما قد امتحشوا فيلقون يف هنر يقال له احلياة فينبتون فيه كما تنبت احلبة يف محيل السيل 
ا كان اخضر يف رقاهبم هل رأيتموها اىل جانب الصخرة أو جانب الشجرة فما كان اىل الشمس منه

اخلواتيم فيدخلون فيدخلون اجلنة فيقول أهل اجلنة هؤالء عتقاء الرمحن ادخلهم هللا اجلنة بغري عمل 
عملوه وال قدم قدموه فيقال هلم لكم ما رأيتموه ومثله معه قال أبو سعيد بلغين ان اجلسر أدق من 

 الشعر واحد من السيف قال أبو حامت الساق الشددة 
 

 االخبار عن شفاعة إبراهيم صلوات هللا عليه للمسلمني من ولده ذكر 
 

[ أخربان حممد بن احلسن بن مكرم قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا مروان بن  7378] 
معاوية قال حدثنا أبو مالك األشجعي عن ربعى بن حراش عن حذيقة عن النيب صلى هللا عليه 

اي رابه فيقول الرب جل وعال اي لبيكاه فيقول إبراهيم اي رب وسلم قال يقول إبراهيم يوم القيامة 
 حرقت بين فيقول اخرجوا من النار من كان يف قلبه ذرة أو شعرية من اميان 

 
 ذكر االخبار عن وصف جواز الناس على الصراط نسأل هللا السالمة ذلك اليوم 

 
بن عبادة قال حدثنا عثمان بن  [ أخربان أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا روح 7379] 

غياث قال حدثنا أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ليمر الناس 
على جسر جهنم وعليه حسك وكالليب وخطاطيف ختطف الناس ميينا ومشاال وجبنبتيه مالئكة 

ثل الفرس اجملرى ومنهم من يقولون اللهم سلم سلم فمن الناس من مير مثل الريح ومنهم من مير م
يسعى سعيا ومنهم من ميشى مشيا ومنهم من حيبو حبوا ومنهم من يزحف زحفا فأما أهل النار 

الذين هم أهلها فال ميوتون وال حييون واما أانس فيؤخذون بذنوب وخطااي فيحرقون فيكونون فحما 
هنار اجلنة فينبتون كما تنبت مث يؤذن يف الشفاعة فيؤخذون ضبارات ضبارات فيقذفون على هنر من ا



احلبة يف محيل السيل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اما رأيتم الصبغاء شجرة تنبت يف الفضاء 
فيكون من آخر من اخرج من النار رجل على شفتها فيقول اي رب صرف وجهي عنها فيقول 

 رب حولىن اىل هذه عهدك وذمتك ال تسألين غريها قال وعلى الصراط ثالث شجرات فيقول اي
الشجرة آكل من مثرها وأكون يف ظلها فيقول عهدك وذمتك ال تسألين شيئا غريها قال مث يرى 

أخرى أحسن منها فيقول اي رب حولىن إىل هذه آكل من مثرها وأكون يف ظلها قال فيقول عهدك 
كل من مثارها وذمتك ال تسألين غريها مث يرى أخرى أحسن منها فيقول اي رب حولىن اىل هذه آ

وأكون يف ظلها قال مث يرى سواد الناس ويسمع كالمهم فيقول اي رب أدخلىن اجلنة قال أبو نضرة 
اختلف أبو سعيد ورجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أحدمها فيدخله اجلنة فيعطى 

حامت رضى هللا تعاىل عنه  الدنيا ومثلها وقال اآلخر فيدخل اجلنة فيعطى الدنيا وعشرة امثاهلا قال أبو
 هكذا حدثنا أبو يعلى وعلى الصراط ثالث شجرات وامنا هو على جانب الصراط ثالث شجرات 

[ أخربان احلسني بن عبد هللا بن يزيد القطان قال حدثنا موسى بن مروان الرقى حدثنا  7380] 
قلت اي رسول هللا  عبيدة بن محيد عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت

أرأيت قول هللا جل وعال يوم تبدل األرض غري األرض والسموات وبرزوا هلل الواحد القهار أين 
 يكون الناس يومئذ قال على الصراط 

 ابب وصف اجلنة وأهلها 
[ أخربان احلسن بن سفيان الشيباين وابن قتيبة قاال حدثنا عباس بن عثمان البجلي قال  7381] 

يد بن مسلم قال حدثنا حممد بن مهاجر األنصاري قال حدثين الضحاك املعافري عن حدثنا الول
سليمان بن موسى عن كريب موىل بن عباس عن أسامة بن زيد قال قال النيب صلى هللا عليه وسلم 

ذات يوم ألصحابه أال هل مشمر للجنة فان اجلنة ال خطر هلا هي ورب الكعبة نور يتألأل ورحيانة 
مشيد وهنر مطرد وفاكهة كثرية نضيجة وزوجة حسناء مجيلة وحلل كثرية يف مقام ابدا يف هتتز وقصر 

حربة ونضرة يف دار عالية سليمة هبية قالوا حنن املشمرون هلا اي رسول هللا قال قولوا ان شاء هللا مث 
 ذكر اجلهاد وحض عليه 

 
 ذكر االخبار عن املسافة اليت توجد منها رائحة اجلنة 

 
[ أخربان الفضل بن احلباب قال حدثنا عبد هللا بن عبد الوهاب احلجيب قال حدثنا محاد  7382] 

بن زيد عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أيب بكرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من قتل 
 نفسا معاهدة بغري حقها مل يرح رائحة اجلنة وان ريح اجلنة ليوجد من مسرية مائة عام 



 
بار أبن هذا العدد املوصوف يف خرب يونس بن عبيد مل يرد به صلوات هللا عليه وسالمه ذكر االخ

 النفي عما وراءه 
 

[ أخربان أبو يعلى قال حدثنا مسلم بن أيب مسلم اجلرمي قال حدثنا خملد بن احلسني  7383] 
اهدا يف عن هشام عن احلسن عن أيب بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قتل مع

 عهده مل يرح رائحة اجلنة وان رحيها ليوجد من مسرية مخس مائة عام 
 

 ذكر االستدالل على معرفة أهل اجلنة من أهل النار بثناء أهل العلم والدين والعقل عليهم 
 

[ أخربان أمحد بن املثىن قال حدثنا داود بن عمرو بن زهري الضيب قال حدثنا انفع بن  7384] 
أمية بن صفوان بن عبد هللا عن أيب بكر بن أيب زهري الثقفي عن أبيه قال مسعت  عمر اجلمحي عن

النيب صلى هللا عليه وسلم يقول يف خطبته ابلنباءة أو النباوة من الطائف توشكون ان تعلموا أهل 
اجلنة من أهل النار أو خياركم من شراركم وال أعلمه اال قال أهل اجلنة من أهل النار فقال رجل من 

 املسلمني مب اي رسول هللا قال ابلثناءاحلسن والثناء السيء أنتم شهداء بعضكم على بعض 
 

 ذكر االخبار عن بعض وصف النعم اليت أعدها هللا جل وعال ملن رفع منزلته يف جناته 
 

[ أخربان عمر بن سعيد بن سنان قال حدثنا حامد بن حيىي البلخي قال حدثنا سفيان  7385] 
ريف وابن اجبر مسعا الشعيب حيدث عن املغرية بن شعبة قال مسعته على املنرب يرفعه عن مطرف بن ط

اىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال قال موسى أي رب من أهل اجلنة ارفع منزلة قال سأحدثك 
عنهم أعددت كرامتهم بيدى وختمت عليها فال عني رأت وال اذن مسعت وال خطر على قلب بشر 

 تاب هللا } فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة اعني { ومصداق ذلك يف ك
 

ذكر األخبار عن اعداد هللا جل وعال جنان الذهب والفضة مبا فيها من األواىن واآلالت ملن أطاعه 
 يف دار الدنيا 

 



[ أخربان حممد بن حيىي بن بسطام ابلبصرة قال حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا عبد  7386] 
الصمد العمى قال حدثنا أبو عمران اجلوين عن أيب بكر بن عبد هللا بن قيس عن  العزيز بن عبد

أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب 
 آنيتهما وما فيهما وما بني القوم وبني ان ينظروا اىل رهبم اال رداء الكرب على وجهه يف جنة عدن 

 
 بار عن وصف بناء اجلنة اليت أعدها هللا جل وعال ألوليائه وأهل طاعته ذكر االخ

 
[ أخربان عمر بن سعيد بن سنان الطائي مبنبج قال حدثنا فرج بن رواحة املنبجي قال  7387] 

حدثنا زهري بن معاوية قال حدثنا سعد الطائي قال حدثين أبو املدلة عبيد هللا بن عبد هللا موىل أم 
ه مسع أاب هريرة يقول قلنا اي رسول هللا إان إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من أهل اآلخرة املؤمنني ان

وإذا فارقناك اعجبتنا الدنيا ومشمنا النساء واألوالد فقال لو تكونون على كل حال على احلال الذي 
هللا بقوم أنتم عليه عندي لصافحتكم املالئكة أبكفكم ولو انكم يف بيوتكم ولو مل تذنبوا جلاء 

يذنبون كي يغفر هلم قال قلنا اي رسول هللا حدثنا عن اجلنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من 
فضة ومالطها املسك األذفر وحصباؤها اللؤلؤ أو الياقوت وتراهبا الزعفران من يدخلها ينعم فال 

االمام العادل والصائم حني  يبؤس وخيلد ال ميوت ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه ثالثة ال ترد دعوهتم
يفطر ودعوة املظلوم حتمل على الغمام وتفتح هلا أبواب السماوات ويقول الرب وعزتى ألنصرنك 

 ولو بعد حني 
 

 ذكر االخبار عن وصف املسافة اليت بني كل مصراعني من مصاريع أبواب اجلنة 
 

الد عن اجلريري عن حكيم بن [ أخربان أبو يعلى قال حدثنا وهب بن بقية قال أخربان خ 7388] 
معاوية عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما بني مصراعني من مصاريع اجلنة مسرية 

 سبع سنني 
 

 ذكر خرب قد يوهم غري املتبحر يف صناعة العلم انه مضاد خلرب معاوية بن حيدة الذي ذكرانه 
 

بكر بن أيب شيبة قال حدثنا حممد بن بشر  [ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا أبو 7389] 
قال حدثنا أبو حيان عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 



قال والذي نفسي بيده ان ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة لكما بني مكة وهجر أو كما بني 
 مكة وبصرى 

 
 اليت أعدها هللا جل وعال ملن أطاعه يف حياته ذكر االخبار عن وصف درجات اجلنان 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان أبو عامر  7390] 

العقدى قال حدثنا فليح بن سليمان عن هالل بن علي عن عبد الرمحن بن أيب عمرة عن أيب هريرة 
يف اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيله بني  عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان

الدرجتني كما بني السماء واألرض فإذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس فهو أوسط اجلنة وهو أعلى 
 اجلنة وفوقه العرش ومنه تفجر اهنار اجلنة 

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان الفردوس األعلى ال يسكنه أحد خال األنبياء 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد بن هاجك حدثنا علي بن حجر حدثنا إمساعيل بن جعفر عن  7391] 

محيد عن أنس ان أم حارثة اتت النيب صلى هللا عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم 
غرب فقلت اي رسول هللا قد علمت موقع حارثة من قليب فان كان يف اجلنة مل ابك عليه واال سوف 

ترى ما اصنع فقال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم أجنة واحدة هي إمنا هي جنان كثرية وانه يف 
 الفردوس األعلى 

 
 ذكر االخبار أبن من كان أكثر عمال يف الدنيا كانت غرفته يف اجلنة أعلى 

 
بن [ أخربان عبد هللا بن قحطبة بن مرزوق قال حدثنا بن أيب الشوارب قال حدثنا بشر  7392] 

املفضل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ان أهل اجلنة يرتاءون الغرفة من غرف اجلنة كما ترون الكوكب الدرى الغارب يف األفق 

 الشرقى أو الغريب 
 

 األنبياء واملرسلني  ذكر البيان أبن الغرف اليت ذكران نعتها هي للمؤمنني يف اجلنة دون
 



[ أخربان أمحد بن مكرم بن خالد الربيت قال حدثنا علي بن املديين قال حدثنا معن بن  7393] 
عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري ان 

فوقهم كما تراءون  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان أهل اجلنة ليرتاءون أهل اغرف من
الكوكب الدرى الغابر أو الغائر يف األفق من املشرق واملغرب قالوا اي رسول هللا تلك منازل األنبياء 

 ال يبلغها غريهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا ابهلل وصدقوا املرسلني 
 

ا يف الدنيا ال يكاد يتمكن من ذكر االخبار أبن اجلنة كأهنا حفت ابملكاره اليت إذا مل يصرب املرء عليه
 اجلنان يف العقيب 

 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا أبو نضر التمار قال حدثنا محاد بن سلمة  7394] 

عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا خلق 
ليها فذهب فنظر فقال اي ربت وعزتك ال يسمع هبا أحد اال هللا اجلنة قال اي جربيل اذهب فانظر إ

دخلها فحفها ابملكاره مث قال اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال اي رب لقد خشيت ان ال 
يدخلها أحد فلما خلق هللا النار قال اي جربيل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال اي رب 

ا فحفها ابلشهوات مث قال اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها وعزتك ال يسمع هبا أحد فيدخله
 فقال اي رب وعزتك لقد خشيت ان ال يبقى أحد اال دخلها 

 
 ذكر االخبار عن وصف خيم اجلنة اليت أعدها هللا جل وعال ملن أطاع رسوله واتبع ما جاء به 

 
اهيم بن أيب إسرائيل املروزي [ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا إسحاق بن إبر  7395] 

قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمى قال حدثنا أبو عمران اجلوين عن أيب بكر بن أيب 
موسى األشعري عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان يف اجلنة خيما من لؤلؤة جموفة 

 طوف عليهن املؤمن عرضها ستون ميال يف كل زاوية منها أهل ما يرون اآلخرين ي
 

 ذكر االخبار عن وصف نساء اجلنة الالتى أعدها هللا جل وعال للمطيعني من أوليائه 
 

[ أخربان احلسني بن عبد هللا بن يزيد القطان قال حدثنا موسى بن هارون الرقى قال  7396] 
صلى  حدثنا عبيدة بن محيد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن بن مسعود عن النيب



هللا عليه وسلم قال ان املرأة من أهل اجلنة لريى بياض ساقها من سبعني حلة حرير وذلك ان هللا 
 يقول كأهنن الياقوت واملرجان فاما الياقوت فإنه حجر لو أدخلته سلكا مث اطلعت لرأيته من ورائه 

 
 ذكر االخبار أبن املرأة اليت وصفنا نعتها من املزيد الذي 

 ابه ووعد التمكن منه ألوليائه ذكر هللا يف كت
[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال  7397] 

أخربين عمرو بن احلارث ان دراجا حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري انه قال قال رسول هللا 
سنة قبل ان يتحول مث أتتيه املرأة فتقرب منه صلى هللا عليه وسلم ان الرجل يف اجلنة ليتكىء سبعني 

فينظر يف خدها اصفى من املرآة فتسلم عليه فريد السالم ويسأهلا من أنت فتقول اان من املزيد وانه 
يكون عليها سبعون ثواب فينفذها بصره حىت يرى مخ ساقها من وراء ذلك وان عليهن التيجان وان 

 ق واملغرب أدىن لؤلؤة عليها لتضيء ما بني املشر 
 

 ذكر ما يظهر يف األرض من اطالع املرأة من أهل اجلنة عليها لو اطلعت 
 

[ أخربان حممد بن عبد الرمحن السامي قال حدثنا حيىي بن أيوب املقابري قال حدثنا  7398] 
إمساعيل بن جعفر قال أخربين محيد الطويل عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من قال غدو 
اجلنة خري من الدنيا وما فيها ولو ان امرأة اطلعت اىل األرض من نساء أهل اجلنة الضاءت ما 

 بينهما وملألت ما بينهما رحيا ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها 
 

 صف نساء اجلنة الالتى اعدهن هللا ألوليائه ذكر االخبار عن بعض و 
 

[ أخربان أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجني بن املثىن قال حدثنا عبد  7399] 
العزيز بن عبد هللا بن أيب سلمة عن محيد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا 

من نساء أهل اجلنة على أهل األرض ألضاءت ما عليه وسلم والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة 
 بينهما وملألت ما بينهما رحيا ولنصيفها على رأسها خري من الدنيا وما فيها 

 
 ذكر االخبار عن وصف القوة اليت يعطى هللا ألوليائه للطواف على نسائهم وخدمهم فيها 



 
عبد هللا بن جرير بن جبلة  [ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف قال حدثنا 7400] 

قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس ان رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم قال يعطى الرجل يف اجلنة كذا وكذا من النساء قيل اي رسول هللا ومن يطيق ذلك قال 

 يعطى قوة مائة 
 

 دهن هللا جال وعال ألقل أهل اجلنة منزلة ذكر االخبار عن عدد النساء واخلدم الالتى اع
 

[ أخربان بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال أخربين عمرو بن  7401] 
احلارث ان دراجا حدثه عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه 

ألف خادم واثنان وسبعون زوجا وينصب له قبة من  قال إن أدىن أهل اجلنة منزلة الذي له مثانون
 لؤلؤ وزبرجد وايقوت كما بني اجلابية اىل صنعاء 

 
 ذكر االخبار أبن املرء من أهل اجلنة إذا وطىء جاريته فيها عادت بكرا كما كانت 

 
[ أخربان بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال أخربين عمرو بن  7402] 

رث عن دراج عن بن حجرية عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قيل له أنطأ احلا
 يف اجلنة قال نعم والذي نفسي بيده دمحا دمحا فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا 

 [ حدثناه بن قتيبة حدثنا يزيد بن موهب حدثنا بن وهب إبسناده مثله سواء  7403] 
 

من أهل اجلنة إذا اشتهى الولد كان له ذلك ألن فيها ما تشتهى األنفس وتلذ  ذكر االخبار أبن املرء
 األعني 

 
[ أخربان أبو يعلى قال حدثنا القواريرى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن  7404] 

عامر األحول عن أيب الصديق عن أيب سعيد اخلدري ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال ان املؤمن 
 اشتهى الولد يف اجلنة كان محله ووضعه وشبابة كما يشتهى يف ساعة إذا 

 
 ذكر االخبار عن الفرش اليت أعدها هللا ألوليائه يف جناته 



 
[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال  7405] 

ن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا أخربين عمرو بن احلارث ان دراجا حدثه عن أيب اهليثم ع
عليه وسلم قال وفرش مرفوعة والذي نفسي بيده ان ارتفاعها لكما بني السماء واألرض ملسرية 

 مخس مائة سنة 
 

 ذكر األخبار عن وصف اجلنابذ اليت أعدها هللا جل وعال يف دار كرامته ملن أطاعه يف دار الدنيا 
سن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن عبد هللا بن موهب وحرملة بن [ أخربان حممد بن احل 7406] 

حيىي قاال حدثنا بن وهب قال أخربين يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو 
ذر حيدث ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال فرج سقف بييت واان مبكة فنزل جربيل ففرج 

بطست ممتلىء حكمة وامياان فأفرغها يف صدري مث أطبقه مث  صدري مث غسله من ماء زمزم مث جاء
أخذ بيدى فعرج يب اىل السماء فلما جئنا السماء الدنيا قال جربيل خلازن مساء الدنيا افتح قال من 

هذا قال هذا جربيل قال هل معك أحد قال نعم معي حممد صلى هللا عليه وسلم قال أرسل اليه 
اء الدنيا إذا رجل عن ميينه اسودة وعن ايسره اسودة فإذا نظر قبل قال نعم ففتح فما علوان السم

ميينه ضحك وإذا نظر قبل مشاله بكى قال مرحبا ابلنيب الصاحل واالبن الصاحل قال قلت اي جربيل 
من هذا قال هذا آدم وهذه األسودة عن ميينه وعن مشاله نسم بنيه فأهل اليمني منهم أهل اجلنة 

اله أهل النار فإذا نظر قبل ميينه ضحك وإذا نظر قبل مشاله بكى مث قال خرج واألسودة اليت عن مش
يب جربيل حىت اتى السماء الثانية فقال خلازهنا افتح فقال له خازهنا مثل ما قال خازن السماء الدنيا 

ففتح قال أنس بن مالك فذكر انه وجد يف السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم 
لى حممد وعليهم ومل يثبت كيف منازهلم غري انه ذكر انه وجد آدم يف السماء الدنيا صلوات هللا ع

وإبراهيم يف السماء السادسة قال بن شهاب وأخربين بن حزم ان بن عباس واان حبة األنصاري كاان 
يقوالن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث عرج يب حىت ظهرت ملستوى امسع فيه صريف األقالم 

بن حزم وأنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ففرض هللا على امىت مخسني  قال
صالة فرجعت كذلك حىت مررت مبوسى فقال موسى ما فرض ربك على أمتك قال قلت فرض 

عليهم مخسني صالة فقال يل موسى فراجع ربك فان أمتك ال تطيق ذلك قال فراجعت ريب فوضع 
ى فأخربته فقال راجع ربك فان أمتك ال تطيق ذلك قال فراجعت ريب شطرها فرجعت اىل موس

فقال هي مخس وهي مخسون ال يبدل القول لذى قال فرجعت اىل موسى فأخربته فقال راجع ربك 



فقلت قد استحييت من ريب قال مث انطلق يب حىت اتى يب سدرة املنتهى فغشيها ألوان ال أدرى ما 
 جنابذ اللؤلؤ وإذا تراهبا املسك هي مث أدخلت اجلنة فإذا فيها 

 
 ذكر األخبار عن وصف اجملامر واألمشاط اليت أعدها هللا جل وعال يف دار كرامته ألوليائه 

 
[ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا  7407] 

هللا عليه وسلم قال امشاط أهل  سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى
 اجلنة الذهب وجمامرهم األلوة 

 
 ذكر املوضع الذي خيرج منه اهنار اجلنة 

 
[ أخربان أمحد بن عمرو بن جابر ابلرملة حدثنا أبو يزيد القراطيسي يوسف بن كامل  7408] 

أيب هريرة قال  حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوابن حدثنا عطاء بن قرة عن عبد هللا بن ضمرة عن
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اهنار اجلنة خترج من حتت تالل أو من حتت جبال مسك 

 
 ذكر االخبار عن وصف اهنار اجلنة اليت أعدها هللا جل وعال للمطيعني من أوليائه 

 
ريري [ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن اجل 7409] 

عن حكيم بن معاوية عن أبيه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان يف اجلنة حبر املاء وحبر 
 العسل وحبر اخلمر وحبر اللنب مث ينشق منها بعد األهنار 

 
 ذكر االخبار عن الوصف الذي به خلق هللا أصول اشجار اجلنة 

 
نا أبو سعيد األشج قال حدثنا زايد بن [ أخربان إسحاق بن أمحد القطان بتنيس قال حدث 7410] 

احلسن بن فرات قال حدثين أيب قال حدثنا جدي عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم ما يف اجلنة شجرة اال ساقها من ذهب 

 
 ذكر االخبار عن املسافة اليت تكون يف ظل شجرة من اشجار اجلنة 



 
ضل بن احلباب قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن أيب الزاند [ أخربان الف 7411] 

عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يف اجلنة لشجرة يسري الراكب 
 يف ظلها مائة عام قال أبو هريرة واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود 

 
 ال يقطع الراكب ظلها يف املدة اليت ذكرانها  ذكر البيان أبن الشجرة اليت وصفنا نعتها

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال أخربان  7412] 

عبد الرزاق قال أخربان معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه 
 ها مائة سنة ال يقطعها وسلم يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظل

 
 ذكر االخبار عن اسم هذه الشجرة اليت تقدم نعتنا هلا 

 
[ أخربان بن سلم قال حدثنا بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث ان دراجا حدثه عن  7413] 

أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال له رجل اي رسول هللا ما 
 قال شجرة يف اجلنة مسرية مائة سنة ثياب أهل اجلنة خترج من اكمامها  طوىب

 
 ذكر االخبار عما تشبه شجرة طوىب من اشجار الدنيا 

 
[ أخربان حممد بن عبد هللا بن عبد السالم ببريوت قال حدثنا حممد بن خلف الداري  7414] 

أخي انه مسع أاب سالم قال حدثين  قال حدثنا معمر بن يعمر قال حدثنا معاوية بن سالم قال حدثنا
عامر بن زيد البكايل انه مسع عتبة بن عبد السلمي يقول قام اعرايب اىل رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم ما فاكهة اجلنة قال فيها شجرة تدعى طوىب فقال أي شجران تشبه قال ليس تشبه شجرا من 
واهنا شجرة ابلشام تدعى اجلميزة تشتد شجر ارضك ولكن أتيت الشام قال ال اي رسول هللا قال 

على ساق مث ينشر اعالها قال ما عظم أصلها قال لو ارحتلت جذعة من إبل أهلك ما احطت 
 أبصلها حىت تنكسر ترقواتها هرما 

 
 ذكر االخبار عن وصف سدرة املنتهى اليت هي هناية ظالل أهل اجلنة 



 
ثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا مهام [ أخربان عمران بن موسى بن جماشع قال حد 7415] 

بن حيىي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ان نيب هللا صلى هللا عليه وسلم 
حدثهم قال رفعت يل سدرة املنتهى فإذا نبقها مثل قالل هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا 

ت ما هذا اي جربيل قال اما الباطنان فنهران يف اجلنة أربعة النهار هنران ابطنان وهنران ظاهران فقل
 واما الظاهران فالنيل والفرات 

 
 ذكر االخبار عن وصف عنب اجلنة الذي اعده هللا للمطيعني يف عباده 

 
[ أخربان مكحول ببريوت قال حدثنا حممد بن خلف الداري قال حدثنا معتمر بن يعمر  7416] 

حدثين أخي انه مسع أاب سالم قال حدثين عامر بن يزيد البكايل انه  قال حدثنا معاوية بن سالم قال
مسع عتبة بن عبد السلمي يقول قام اعرايب اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال فيها عنب يعىن 

اجلنة اي رسول هللا قال نعم قال ما عظم العنقود منها قال مسرية شهر للغراب األبقع ال ينثىن وال 
ا عظم احلبة منه قال ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما قال نعم قال فسلخ إهابه يفرت قال م

فأعطاه أمك وقال ادبغى لنا هذا مث افرى لنا منه دلوا نروى به ماشيتنا قال نعم قال فان تلك احلبة 
 تشبعىن وأهل بييت قال نعم وعامة عشريتك 

 
 ت الشمس ألهل الدنيا ذكر االخبار أب القليل من اجلنة ألهلها خري مما طلع

 
[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف قال حدثنا هناد بن السرى قال حدثنا  7417] 

عبدة بن سليمان عن حممد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 
رؤوا ان شئتم } فمن زحزح هللا عليه وسلم موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها مجيعا اق

 عن النار وادخل اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا اال متاع الغرور { 
 

 ذكر خرب اثن يصرح بصحة ما ذكرانه 
 



[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال  7418] 
حدثه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  أخربين عمرو بن احلارث عن أيب يونس ان أاب هريرة

 لقاب قوس أو سوط يف اجلنة خري من الدنيا 
 

 ذكر االخبار عن وصف أول زمرة تدخل اجلنة يف العقيب 
 

[ أخربان احلسني بن حممد بن أيب معشر قال حدثنا حممد بن سعيد األنصاري قال حدثنا  7419] 
بن مرة عن عبد هللا بن احلارث عن أيب كثري عن عبد مسكني بن بكري قال حدثنا شعبة عن عمرو 

هللا بن عمرو عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال جتتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه األمة 
ومساكينها قال فيقومون فيقال هلم ماذا عملتم فيقولون ربنا ابتليتنا فصربان وآتيت األموال 

قال فيدخلون اجلنة قبل الناس ويبقى شدة احلساب على ذوى  والسلطان غريان فيقول هللا صدقتم
 هلم كراسى من نور وتظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم اقصر على املؤمنني من ساعة من هنار 

 
 ذكر االخبار عن وصف صور الزمرة اليت تدخل اجلنة أول الناس يف القيامة 

 
بشار الرمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا  [ أخربان أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن 7420] 

أيوب قال مسعت حممدا يقول اختصم الرجال والنساء أيهم يف اجلنة أكثر فأتوا أاب هريرة فسألوه 
فقال قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم أول زمرة تدخل اجلنة من امىت على صورة القمر ليلة 

سماء درى أو درىء شك سفيان لك رجل منهم البدر مث الذين يلوهنم على أضوإ كوكب يف ال
 زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهن من وراء اللحم وما يف اجلنة اعزب 

 
 ذكر وصف هذه الزمرة اليت هي أول اخللق دخوال اجلنة بعد األنبياء صلوات هللا عليهم 

 
ا سعيد بن [ أخربان أبو يعلى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا املقرىء قال حدثن 7421] 

أيب أيوب قال حدثين معروف بن سويد اجلذامي عن أيب عشانة املعافري عن عبد هللا بن عمرو عن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال هل تدرون من أول من يدخل اجلنة من خلق هللا قالوا هللا 

يسد هبم الثغور وتتقى ورسوله اعلم قال أول من يدخل اجلنة من خلق هللا الفقراء املهاجرون الذين 
هبم املكاره وميوت أحدهم وحاجته يف صدره ال يستطيع هلا قضاء فيقول هللا ملن يشاء من مالئكته 



إيتوهم فحيوهم فيقول املالئكة ربنا حنن سكان مساواتك وخريتك من خلقك أفتأمران ان أنيت هؤالء 
ا وتسد هبم الثغور وتتقى هبم املكاره فنسلم عليهم قال اهنم كانوا عبادا يعبدوىن ال يشركون يب شيئ

وميوت أحدهم وحاجته يف صدره ال يستطيع هلا قضاء قال فتأتيهم املالئكة عند ذلك فيدخلون } 
 عليهم من كل ابب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار { 

 
  ذكر االخبار عن وصف أول ما أيكل أهل اجلنة عند دخوهلم إايها تفضل هللا علينا بذلك

 
[ أخربان حممد بن عبد هللا بن عبد السالم ببريوت قال حدثنا حممد بن خلف الداري  7422] 

قال حدثنا معمر بن يعمر قال حدثنا معاوية بن سالم قال أخربين زيد بن سالم انه مسع أاب سالم 
قائما  قال حدثين أبو أمساء الرحيب ان ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حدثه قال كنت

عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ جاء حرب من احبار اليهود فقال سالم عليك اي حممد قال 
فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال مل تدفعىن فقلت اال تقول اي رسول هللا قال اليهودي إمنا أدعوه 

الذي مساين به أهلي ابمسه الذي مساه به أهله فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان امسى حممد 
فقال اليهودي جئت أسألك قال رسول هللا ينفعك شيء ان اخربتك قال أمسع ما حتدث فنكت 

رسول هللا بعود معه وقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل األرض غري األرض 
قراء والسماوات فقال رسول هللا هم يف الظلمة دون اجلسر قال فمن أول الناس إجازة فقال ف

املهاجرين فقال اليهودي فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة قال زائدة كبد النون قال ما غداؤهم على 
اثرها قال بنحر هلم ثور اجلنة الذي كان أيكل من اطرافها قال فما شراهبم عليه قالب من عني فيها 

ال نيب تسمى سلسبيال قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه أحد من أهل األرض ا
قال ينفعك ان حدثتك فقال امسع أبذىن جئت أسألك عن الولد فقال ماء الرجل أبيض وماء املرأة 

اصفر فإذا اجتمعا فعال ماء الرجل مين املرأة اذكرا إبذن هللا وإذا عال مين املرأة مين الرجل انثا إبذن 
صلى هللا عليه وسلم هللا فقال اليهودي لقد صدقت وانك لنيب وانصرف فذهب فقال رسول هللا 

 لقد سألين هذا عن الذي سألين وماىل علم بشيء منه حىت ااتين هللا به 
 ذكر االخبار عن أول ما أيكل أهل اجلنة يف اجلنة عند دخوهلم إايها 

[ اخربا احلسني بن سفيان حدثنا شيبان بن أيب شيبة حدثنا محاد بن سلمة عن اثبت  7423] 
صلى هللا عليه وسلم قدم املدينة وعبد هللا بن سالم يف خنل له فأتى  ومحيد عن أنس ان رسول هللا

عبد هللا بن سالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اىن سائلك عن أشياء ال يعلمها اال نيب فإن 
أنت أخربتين هبا آمنت بك فسأله عن الشبه وعن أول شيء حيشر الناس وعن أول شيء أيكله أهل 



هللا صلى هللا عليه وسلم أخربين هبن جربيل آنفا قال ذاك عدو اليهود فقال رسول  اجلنة فقال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم اما الشبه إذا سبق ماء الرجل ماء املرأة ذهب ابلشبه وإذا سبق ماء املرأة 

ماء الرجل ذهب ابلشبه وأول شيء حيشر الناس انر جتىء من قبل املشرق فتحشر الناس اىل 
وأول شيء أيكله أهل اجلنة رأس ثور وكبد حوت مث قال اي رسول هللا ان اليهود قوم هبت  املغرب

واهنم ان مسعوا إبمياىن بك هبتوين ووقعوا يف فأحب اىن ابعث إليهم فبعث فجاؤوا فقال ما عبد هللا 
عليه وسلم بن سالم قالوا سيدان وابن سيدان وعاملنا وابن عاملنا وخريان وابن خريان فقال صلى هللا 

أرأيتم ان اسلم أتسلمون فقالوا أعاذه هللا ان يقول ذلك ما كان ليفعل فقال اخرج اي بن سالم 
فخرج إليهم فقال اشهد ان ال اله اال هللا واشهد ان حممدا رسول هللا فقالوا بل هو شران وابن شران 

 وجاهلنا وابن جاهلنا قال امل أخربك اي رسول هللا اهنم قوم هبت 
 

 االخبار عما يكون متعقب طعام أهل اجلنة وشراهبم ذكر 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن إبراهيم موىل ثقيف قال حدثنا هناد بن السرى قال حدثنا  7424] 
أبو معاوية عن األعمش عن مثامة بن عقبة عن زيد بن أرقم اتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل من 

م ان أهل اجلنة أيكلون ويشربون فيها فقال رسول هللا صلى اليهود فقال اي أاب القاسم ألست تزع
هللا عليه وسلم والذي نفسي بيده ان أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف املطعم واملشرب والشهوة 

واجلماع فقال له اليهودي فان الذي أيكل ويشرب تكون له احلاجة فقال رسول هللا صلى هللا عليه 
 م مثل املسك فإذا البطن قد ضمر وسلم حاجتهم عرق يفيض من جلوده

 
 ذكر االخبار عن سوق أهل اجلنة الذي جيتمع اليه أهلها 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد وسعيد بن عبد اجلبار قاال حدثنا  7425] 

ه  محاد بن سلمة عن اثبت عن أنس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان يف اجلنة سوقا أيتون
كل مجعة فيه كثبان املسك فتهيج ريح مشال فتحثي أو فتسفي يف وجهوهم املسك فيأتون أهليهم 
فيقولون هلم قد زاكم هللا بعدان أو ازددمت بعدان حسنا ومجاال فيقولون هلم وأنتم قد زادكم هللا بعدان 

 حسنا ومجاال 
 

 ذكر االخبار عن وصف أدىن أهل اجلنة منزلة فيها 



 
ان علي بن عبد احلميد الغضائري حبلب وكان حرت النعال قال حدثنا بن أيب عمر [ أخرب  7426] 

العدين قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد امللك بن اجبر مسعا الشعيب يقول 
مسعت املغرية بن شعبة على املنرب عن النيب صلى هللا عليه وسلم ان موسى قال رب أي أهل اجلنة 

ال رجل جيىء بعدما يدخل أهل اجلنة فيقال ادخل اجلنة فيقول كيف ادخل وقد نزل أدىن منزلة فق
الناس منازهلم وأخذوا أخذاهتم فيقول له ترضى ان يكون لك من اجلنة مثل ما كان مللك من ملوك 

الدنيا قال فيقول نعم أي رب فيقال لك هذا ومثله ومثله ومثله فيقول أي رب رضيت فيقال له إن 
شرة أمثاله معه فيقول أي رب رضيت فيقال له لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت لك هذا وع

 عينك 
 

 ذكر البيان أبن الرجل الذي ذكران نعته هو ممن وجبت عليه النار مث اخرج منها 
 

[ أخربان احلسني بن عبد هللا القطان قال حدثنا نوح بن حبيب البذشي قال حدثنا أبو  7427] 
عمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال معاوية قال حدثنا األ

إين ألعرف آخر رجل خروجا من النار رجل خرج زحفا فقيل له ادخل اجلنة فيدخل مث خيرج فيقول 
اي رب قد أخذ الناس املنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه يف الدنيا فيقول نعم فيقول متنه 

رب تنافس أهل الدنيا يف دنياهم وتضايقوا فيها فأان أسألك مثلها فيقول لك مثلها وعشرة فيقول اي 
 اضعاف ذلك فهو أدىن أهل اجلنة منزال 

 
 ذكر األخبار عن وصف ما يعد هللا للرجل الذي ذكران نعته من األطعمة واألشربة يف جنته 

 
ل حدثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن [ أخربان أبو يعلى قال حدثنا أبو النضر التمار قا 7428] 

السائب عن عمرو بن ميمون ان بن مسعود حدثهم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يكون 
يف النار قوم ما شاء هللا مث يرمحهم هللا مث خيرجهم فيكونون يف أدىن اجلنة فيغسلون يف عني احلياة 

لدنيا ألطعمهم وسقاهم وفرشهم قال فيسميهم أهل اجلنة اجلهنميون لو طاف أبحدهم أهل ا
 وأحسبه قال وزوجهم ال ينقص ذلك مما عنده 

 



ذكر االخبار عن وسف حالة آخر من يدخل اجلنة ممن اخرج من النار بعد تعذيب هللا جل وعال 
 إايهم بذنوهبم 

 
ال [ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة قال حدثنا بن أيب السرى قال حدثنا عبد الرزاق ق 7429] 

أخربان معمر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب هريرة قال قال الناس اي رسول هللا هلى 
نرى ربنا يوم القيامة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم هل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب 

اي رسول هللا  قالوا ال اي رسول هللا قال فهل تضارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا ال
قال فانكم ترونه يوم القيامة كذلك جيمع هللا الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 

ورته اليت يعرفون فيقول الطواغيت وتبقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم هللا جل وعال يف غري ص
اان ربكم فيقولون نعوذ ابهلل منك هذا مقامنا حىت أيتينا ربنا فإذا جاءان ربنا عرفناه قال فيأتيهم يف 
الصورة اليت يعرفون فيقول اان ربكم فيقولون أنت ربنا ويضرب جسر على جهنم قال النيب صلى 

اللهم سلم سلم وبه كالليب مثل شوك هللا عليه وسلم فأكون أول من جيوزه ودعوة الرسل يومئذ 
السعدان هل تدرون شوك السعدان قالوا نعم اي رسول هللا قال فإهنا مثل شوك السعدان غري انه ال 
يعلم قدر عظمها اال هللا فتخطف الناس أبعماهلم فمنهم املوبق بعمله ومنهم املخردل مث ينجو حىت 

رج من النار من أراد ممن كان يشهد ان ال اله اال هللا إذا فرغ هللا من القضاء بني عباده وأراد ان خي
أمر هللا املالئكة ان خيرجوهم فيعرفوهنم بعالمة آاثر السجود قال وحرم هللا على النار ان أتكل من 

بن آدم أثر السجود قال فيخرجوهنم قد امتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء احلياة فينبتون 
ال ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول اي رب قد قشبىن رحيها نبات احلبة يف محيل السيل ق

وأحرقين ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فال يزال يدعو فيقول هللا جل وعال فلعلى ان أعطيتك 
ذلك ان تسألين غريه فيقول ال وعزتك ال أسألك غريه فيصرف وجهه عن النار مث يقول بعد ذلك 

يقول جل وعال أليس قد زعمت ان ال تسألين غريه ويلك اي بن آدم ما اي رب قربىن اىل ابب اجلنة ف
أغدرك فال يزال يدعو فيقول جل وعال فلعلك ان أعطيتك ذلك ان تسألين غريه فيقول ال وعزتك 
ال أسألك غريه ويعطى هللا من عهود ومواثيق ان ال يسأله غريه فيقربه اىل ابب اجلنة فلما قربة منها 

فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء هللا ان يسكت مث يقول اي رب ادخلىن اجلنة انفهقت له اجلنة 
فيقول جل وعال أليس قد زعمت ان ال تسألين غريه ويلك اي بن آدم ما أغدرك فيقول اي رب ال 

جتلعين اشقى خلقك قال فال يزال يدعو حىت يضحك جل وعال فإذا ضحك منه اذن له ابلدخول 
له متن كذا ومتن كذا فيتمىن حىت تنقطع به األماين فيقول جل وعال هو دخول اجلنة فإذا دخل قيل 



لك ومثله معه قال أبو سعيد مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هو لك وعشرة أمثاله 
 فقال أبو هريرة هو لك ومثله معه وذلك الرجل آخر أهل اجلنة دخوال 

 
 هذا الرجل انه لو قدمه مما يريد لطلب غريه ذكر البيان أبن هللا جل وعال قد كان يعلم من 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال أخربان  7430] 

النضر بن مشيل قال حدثنا محاد بن سلمة قال حدثنا اثبت البناين عن أنس بن مالك عن عبد هللا 
قال إن آخر من يدخل اجلنة رجل ميشى على  بن مسعود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الصراط فهو يكبو مرة وتسفعه النار أخرى حىت إذا جاوزها التفت إليها فيقول تبارك الذي جناىن 
منها فوهللا لقد أعطاين شيئا ما أعطاه أحدا من العاملني قال مث ترفع له شجرة فيقول اي رب ادنىن 

قال فيقول هللا اي بن آدم لعلي ان أعطيتكه سألتىن غريها منها لعلي استظل بظلها وأشرب من مائها 
فيقول ال اي رب ويعاهده ان ال يفعل وهو يعلم انه فاعله ملا يرى مما ال صرب له عليه فيدنيه منها 

فيستظل بظلها ويشرب من مائها مث ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من األوىل فيقول اي رب ادنىن 
ن مائها فيقول أمل تعاهدىن ان ال تسألين غريها فيقول بلى اي رب منها ألستظل بظلها وأشرب م

ولكن ادنىن منها ألستظل بظلها وأشرب من مائها فيعاهده ان ال يسأله غريها فيدنيه منها ويعلم انه 
سيسأله غريها ملا يرى ما ال صرب له عليه قال فرتفع له شجرة أخرى عند ابب اجلنة هي أحسن من 

 رب ادنىن منها ألستظل بظلها واشرب من مائها فيقول أمل تعاهدىن ان ال تسألين األوليني فيقول اي
غريها فيقول بلى اي رب ولكن ادنىن منها فإذا اان منها مسع اصوات أهل اجلنة فيقول اي رب ادخلىن 

اجلنة فيقول هللا جل وعال أيرضيك اي بن آدم ان أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أتستهزىء يب 
نت رب العاملني فيقول ما استهزىء بك ولكنىن على ما أشاء قادر قال فكان بن مسعود إذا ذكر وأ

قوله أتستهزىء يب ضحك مث قال أال تسألوىن مما اضحك فقيل مما تضحك فقال كان رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم إذا ذكر ذلك ضحك 

 
 معها ليس بعدد يريد به النفي عما وراءه ذكر البيان أبن قوله جل وعال ان أعطيتك الدنيا ومثلها 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا معاوية عن  7431] 

األعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اىن ألعرف 
يقال له انطلق فادخل اجلنة قال فيذهب آخر أهل النار خروجا من النار رجل خيرج منها زحفا ف



فيدخل فيجد الناس قد أخذوا املنازل قال فريجع فيقول اي رب قد أخذ الناس املنازل قال فيقال له 
أتذكر الزمان الذي كنت فيه يف الدنيا قال فيقول نعم فيقال له متن فيتمىن فيقال له لك الذي 

وأنت امللك قال فلقد رأيت رسول هللا صلى  متنيت وعشرة اضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر يب
 هللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه 

 
ذكر االخبار أبن من دخل اجلنة بعد ان عذب يف النار بذنوبه ومسوا اجلهنميني يدعون رهبم فيذهب 

 هللا ذلك االسم عنهم 
 

ابن بن صاحل قال [ أخربان حممد بن احلسني بن مكرم قال حدثنا عبد هللا بن عمر بن أ 7432] 
حدثنا أبو أسامة عن أيب روق قال حدثنا صاحل بن أيب طريف قال قلت أليب سعيد اخلدري امسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف هذه اآلية } رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني { فقال 

قال ملا ادخلهم هللا النار مع نعم مسعته يقول خيرج هللا أانسا من النار بعدما أيخذ نقمته منهم 
املشركني قال املشركون أليس كنتم تزعمون يف الدنيا أنكم أولياء فما لكم معنا يف النار فإذا مسع هللا 
ذلك منهم اذن يف الشفاعة فيتشفع هلم املالئكة والنبيون حىت خيرجوا إبذن هللا فلما اخرجوا قالوا اي 

رج من النار فذلك قول هللا جل وعال رمبا يوم الذين كفروا لو  ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخ
كانوا مسلمني قال فيسمون يف اجلنة اجلهنميني من أجل سواد يف وجوههم فيقولون ربنا اذهب عنا 

 هذا االسم قال فيأمرهم فيغتلسون يف هنر اجلنة فيذهب ذلك منهم 
 

ى من اخرج من النار بعد تعذيبه إايه ذكر االخبار عن وصف بعض ما يتفضل اله بنعيم اجلنة عل
 فيها 

 
[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا محاد  7433] 

بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن بن مسعود ان رسول هللا صلى هللا عليه 
مث يرمحهم هللا فيخرجهم منها فيكونون يف أدىن  وسلم قال يكون قوم يف النار ما شاء هللا ان يكونوا

 اجلنة يف هنر يقال له احليوان لو استضافهم أهل الدنيا ألطعموهم وسقوهم وأحتفوهم 
 

 ذكر االخبار عن هداية من خيرج من النار من املسلمني مبساكنه ومنازله يف اجلنة 
 



بن إبراهيم احلنظلي قال أخربان  [ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق 7434] 
معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري عن رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا خلص املؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بني اجلنة والنار فيقاصون 
ذن هلم بدخول اجلنة فوالذى نفس حممد بيده مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا نقوا وهذبوا ا

 ألحدهم مبسكنه يف اجلنة ادل مبنزله كان يف الدنيا 
 

 ذكر االخبار أبن أهل اجلنة ال يكون هلم حالة نقص وتقذر إذ هي دار رفعة وعالء 
 

[ أخربان أبو خليفة قال حدثنا حممد بن كثري العبدي قال أخربان سفيان عن األعمش عن  7435] 
سفيان عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل اجلنة أيكلون ويشربون وال يبولون أيب 

وال يتغوطون وال يتمخطون وال يبزقون يلهمون احلمد والتسبيح كما يلهمون النفس طعامهم له 
 جشاء ورحيهم املسك 

 
فضل بعضهم على بعض من ذكر االخبار أبن يف اجلنة ال يكون تباغض وال اختالف بني أهلها فيما 

 أنواع الكرامات 
 

[ أخربان بن قتيبة قال حدثنا بن أيب السرى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخربان معمر عن  7436] 
مهام بن منبه عن أيب هريرة قال وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أول زمرة تلج اجلنة صورهم 

وال يتمخطون فيها وال يتغوطون فيها آنيتهم على صورة القمر ليلة البدر ال يبصقون فيها 
وأمشاطهم من الذهب والفضة وجمامرهم األلوة ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء 

 اللحم ال اختالف بينهم وال تباغض قلوهبم على قلب واحد يسبحون هللا بكرة وعشيا 
 

 هلم إايها جعلنا منهم بفضله ذكر االخبار عن وصف الصور اليت تكون ألهل اجلنة عند دخو 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان جرير عن  7437] 
عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أول زمرة 

لى صورة أشد كوكب درى يف السماء ال تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر مث الذين يلوهنم ع



يبولون وال يتغوطون وال يتفلون وال يتمخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم املسك وجمامرهم األلوة 
 وأزواجهم احلور العني واخالقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم ستون ذراعا 

 
 ذكر االخبار عن زايرة أهل اجلنة معبودهم جل وعال 

 
ان احلسن بن سفيان بنسا وإسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل ببست وعمر بن سعيد [ أخرب  7438] 

بن سنان مبنبج وعبد هللا بن حممد بن سلم ببيت املقدس يف آخرين قالوا حدثنا هشام بن عمار قال 
حدثنا عبد احلميد بن أيب العشرين قال حدثنا األوزاعي قال حدثين حسان بن عطية عن سعيد بن 

قى أاب هريرة فقال أبو هريرة اسأل هللا ان جيمع بيين وبينك يف سوق اجلنة قال سعيد املسيب انه ل
أو فيها سوق قال نعم أخربين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان أهل اجلنة إذا دخلوها نزلوا فيها 

م عرشه بفضل اعماهلم فيؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من أايم الدنيا فيزورون هللا جل وعال ويربز هل
ويبتدي هلم يف روضة من رايض اجلنة فيوضع هلم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ من ايقوت ومنابر من 

زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجيلس ادانهم وما فهيم دىن على كثبان املسك والكافور 
وهل نرى ربنا ما يرون ان أصحاب الكراسي أفضل منهم جملسا قال أبو هريرة فقلت اي رسول هللا 

قال نعم هل تتمارون يف رؤية الشمس والقمر ليلة البدر قلنا ال قال كذلك ال تتمارون يف رؤية 
ربكم وال يبقى يف ذلك اجمللس أحد اال حاصره هللا حماصرة حىت انه ليقول للرجل منهم اي فالن 

غفر يل فيقول بلى أتذكر يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته يف الدنيا فيقول اي رب أفلم ت
فبسعة مغفريت بلغت منزلتك هذه قال فبينا هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم 

طيبا مل جيدوا مثل رحية شيئا قط مث يقول جل وعال قوموا اىل ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما 
ه ومل تسمع األذان ومل خيطر اشتهيتم قال فنأتى سوقا قد حفت به املالئكة ما مل تنظر العيون اىل مثل

على القلوب قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء وال يشرتى ويف ذلك السوق يلقى أهل 
اجلنة لبعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذو املنزلة املرتفعة فيلفي من هو دونه وما فهيم دىن فريوعه ما 

عليه أبحسن منه وذلك انه ال ينبغي  يرى عليه من اللباس فيما ينقضي آخر حديثه حىت يتمثل
ألحد ان حيزن فيها قال مث ننصرف اىل منازلنا فتلقاان ازواجنا فيقلن مرحبا واهال حببنا لقد جئت 
وان بك من اجلمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فيقول اان جالسنا اليوم ربنا اجلبار وحيقنا ان 

  تعاىل عنه لفظ اخلرب للحسن بن سفيان ننقلب مبثل ما انقلبنا قال أبو حامت رضى هللا
 

 ذكر االخبار عن وصف الشيء الذي يعطى أهل اجلنة يف اجلنة الذي هو أفضل من اجلنة ونعيمها 



 
[ أخربان احلسني بن عبد هللا بن يزيد قال حدثنا عباس بن الوليد اخلالل قال حدثنا  7439] 

كدر عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا حممد بن يوسف عن سفيان الثوري عن حممد بن املن
صلى هللا عليه وسلم إذا ادخل أهل اجلنة اجلنة قال هللا أتشتهون شيئا فأزيدكم فيقولون ربنا وما 

 فوق ما أعطيتنا قال فيقول بلى رضاي أكثر 
 

 ذكر االخبار عن وصف رضا هللا جل وعال الذي يتفضل به على أهل اجلنة 
 

عمران بن فضالة الشعريي ابملوصل قال حدثنا هارون بن سعيد بن اهليثم [ أخربان  7440] 
األيلي قال حدثنا بن وهب قال حدثين مالك بن أنس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أيب 

سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان هللا تبارك وتعاىل يقول اي أهل اجلنة 
سعديك واخلري يف يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ما لنا ال نرضى وقد فيقولون لبيك ربنا و 

أعطيتنا ما مل تعط أحدا من خلقك فيقول أال أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون اي رب وأي شيء 
 أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواين فال اسخط بعده ابدا 

 
اليت وعد هللا جل وعال عباده على احلسىن ذكر البيان أبن رؤية املؤمنني رهبم يف املعاد من الزايدة 

 اليت يعطيهم إايها 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان عفان قال  7441] 
حدثنا محاد بن سلمة قال حدثنا اثبت البناين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن صهيب قال تال 

لم هذه اآلية } للذين أحسنوا احلسىن وزايدة { قال إذا دخل أهل رسول هللا صلى هللا عليه وس
اجلنة اجلنة وأهل النار النار اندى مناد اي أهل اجلنة ان لكم عند هللا موعدا حيب ان ينجزكموه 

فيقولون وما هو أمل يثقل هللا موازيننا وبيض وجوهنا ويدخلنا اجلنة وجيران من النار قال فيكشف 
 ليه فوهللا ما اعطاهم هللا شيئا أحب إليهم من النظر اليه احلجاب فينظرون ا

[ أخربان عمر بن إمساعيل بن أيب غيالن قال حدثنا عثمان بن أيب شيبة قال حدثنا جرير  7442] 
بن عبد احلميد ومحاد بن أسامة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد 

ند النيب صلى هللا عليه وسلم فنظر اىل القمر ليلة البدر ليلة أربع هللا البجلي قال كنا جلوسا ع
عشرة فقال انكم سرتون ربكم كما ترون هذا ال تضامون يف رؤيته فان استطعتم ان ال تغلبوا عن 



صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروهبا فافعلوا مث قرا هذه اآلية } وسبح حبمد ربك قبل 
  طلوع الشمس وقبل غروهبا {

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان إمساعيل بن أيب خالد مل يسمع هذا اخلرب من قيس بن أيب حازم 

 
[ أخربان حممد بن حيىي بن بسطام قال حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا حيىي القطان عن  7443] 

رسول هللا  إمساعيل بن أيب خالد قال حدثين قيس قال قال يل جرير بن عبد هللا كنا جلوسا عند
صلى هللا عليه وسلم إذ نظر اىل القمر ليلة البدر فقال أما انكم سرتون ربكم كما ترون هذا ال 

تضامون يف رؤيته فإن استطعتم ان ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا مث 
 قرأ } فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا { 

 
 ول من زعم ان هذا اخلرب تفرد به إمساعيل بن أيب خالد ذكر اخلرب املدحض ق

 
[ أخربان حممد بن احلسني بن مكرم قال حدثنا عبد هللا بن عمر بن أابن قال حدثنا  7444] 

حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن بيان بن بشر قال حدثنا قيس قال حدثنا جرير قال خرج إلينا 
البدر فقال انكم سرتون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة 

تضامون يف رؤيته قال أبو حامت رضى هللا تعاىل عنه هذه االخبار يف الرؤية يدفعها من ليس العلم 
صناعته وغري مستحيل ان هللا جل وعال ميكن املؤمنني املختارين من عباده من النظر اىل رؤيته 

 يكون فرقا بني الكفار واملؤمنني والكتاب ينطق مبثل السنن اليت ذكرانها جعلنا هللا منهم بفضله حىت
سواء قوله جل وعال كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون فلما اثبت احلجاب عنه للكفار دل ذلك 
على ان غري الكفار ال حيجبون عنه فأما يف هذه الدنيا فإن هللا جل وعال خلق اخللق فيها للفناء 

يرى ابلعني الفانية الشيء الباقي فإذا أنشأ هللا اخللق وبعثهم من قبورهم للبقاء يف فمستحيل ان 
إحدى الدارين غري مستحيل حينئذ ان يرى ابلعني اليت خلقت للبقاء يف الدار الباقية الشيء الباقي 

 ال ينكر هذا األمر اال من جهل صناعة العلم ومنع ابلرأى املنكوس والقياس املنحوس 
 

 رب املدحض قول من زعم ان رؤية املؤمنني رهبم يف املعاد إمنا هي بقلوهبم دون أبصارهم ذكر اخل
 



[ أخربان الفضل بن احلباب اجلمحي حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان  7445] 
مة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال انس اي رسول هللا هل نرى ربنا يوم القيا

قال هل تضارون يف رؤية الشمس يف يوم صائف والسماء مصحية غري متغيمة ليس فيها سحابة 
قالوا ال قال فهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر والسماء مصحية غري متغيمة ليس فيها سحابة 

يف رؤية قالوا ال قال فوالذى نفسي بيده كذلك ال تضارون يف رؤية ربكم يوم القيامة كما ال تضارون 
واحد منهما يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول هللا جل وعال أي فل امل اخلقك أمل اجعلك مسيعا 

بصريا أمل أزوجك أمل اكرمك أمل أسخر لك اخليل واإلبل أمل اسودك وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى 
قال ويلقاه  أي رب فيقول فظننت انك مالقى فيقول ال اي رب فيقول اليوم انساك كما نسيتىن

اآلخر فيقول أي فل أمل اخلقك أمل اجعلك مسيعا بصريا أمل ازوجك أمل اكرمك أمل اسخر لك اخليل 
واإلبل أمل اسودك وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى اي رب فيقول فماذا أعددت يل فيقول آمنت بك 

ك قال وبكتابك وبرسولك وصدقت وصليت وصمت فيقول فها هنا إذا مث يقول أال نبعث علي
فيفكر يف نفسه من هذا الذي يشهد علي قال وذلك املنافق الذي يغضب هللا عليه وذلك ليعذر 

من نفسه فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقى فتنطق فخذه وعظامه وعصبه مبا كان يعمل مث ينادى 
ة األواثن مناد أال تبعث كل امة ما كانت تعبد فيتبع عبدة الصليب الصليب وعبدة النار النار وعبد

األواثن وعبدة الشيطان الشيطان ويتبع كل طاغية طاغيتها اىل جهنم ونبقى أيها املؤمنون وحنن 
املؤمنون فيأتينا ربنا تبارك وتعاىل وحنن قيام فيقول عالم هؤالء قيام فنقول حنن عباد هللا املؤمنون 

هو ربنا وهو يثبتنا فيقول وهل آمنا به ومل نشرك به شيئا وهذا مقامنا ولن نربح حىت أيتينا ربنا و 
تعرفونه فيقول سبحانه إذا اعرتف لنا عرفناه قال سفيان وها هنا كلمة ال اقوهلا لكم قال فننطلق 
حىت أنيت اجلسر وعليه خطاطيف من انر ختطف الناس وعندها حلت الشفاعة اللهم سلم سلم 

جا من املال مما ميلك يف سبيل اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم فإذا جاوز اجلسر فكل من انفق زو 
هللا فكل خزنة اجلنة تدعوه اي عبد هللا اي مسلم هذا خري فتعال اي عبد هللا اي مسلم هذا خري فتعال 

اي عبد هللا اي مسلم هذا خري فتعال فقال أبو بكر وهو اىل جنب النيب صلى هللا عليه وسلم ذاك 
لنيب صلى هللا عليه وسلم ومسح منكبيه اىن ألرجو العبد ال توى عليه يدع اباب ويلج من آخر فقال ا

 ان تكون منهم 
 

 ذكر االخبار عن وصف من يكفل ذرارى املؤمنني يف اجلنة 
 



[ أخربان عمران بن موسى بن جماشع قال حدثنا حممد بن يزيد بن رفاعة قال حدثنا زيد  7446] 
ن ضمرة عن أيب هريرة قال قال بن احلباب قال حدثين بن ثوابن عن عطاء بن قرة عن عبد هللا ب

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذرارى املؤمنني يكفلهم إبراهيم يف اجلنة 
 

 ذكر االخبار إبنشاء هللا من أراد من خلقه من حيث يريد دون أوالد آدم ليسكنهم اجلنان يف العقيب 
 

ن أيب السرى قال [ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة اللخمي بعسقالن قال حدثنا ب 7447] 
حدثنا عبد الرزاق قال أخربان معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم حتاجت اجلنة والنار فقالت النار أوثرت ابملتكربين واملتجربين وقالت اجلنة ال يدخلىن اال 
أشاء من عبادي وقال للنار أنت ضعفاء الناس وسقطهم فقال هللا اجلنة أنت رمحىت ارحم بك من 

عذاىب اعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فال متتلىء حىت يضع 
هللا جل وعال قدمه فيها فتقول قط قط فهناك متتلىء وينزوى بعضها اىل بعض وال يظلم أحدا وأما 

 م مواضع الكفار اليت عبدوا فيها دون هللا اجلنة فإن هللا جل وعال ينشىء هلا خلقا قال أبو حامت القد
 

ذكر البيان أبن إنشاء هللا اخللق الذي وصفنا إمنا ينشئهم ليسكنهم مواضع من اجلنة بقيت فضال 
 عن أوالد آدم 

 
[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا عبد الرمحن بن سالم اجلمحي قال حدثنا محاد بن  7448] 

ك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال يبقى من اجلنة ما شاء سلمة عن اثبت عن أنس بن مال
 هللا ان يبقى فينشىء هللا هلا خلقا ما يشاء 

 
 ذكر االخبار أبن أهل اجلنة خيلدون فيها إذ املوت غري موجود يف اجلنة 

 
[ أخربان إمساعيل بن داود بن وردان ابلفسطاط قال حدثنا عيسى بن محاد قال أخربان  7449] 
لليث عن بن عجالن عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا

قال إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار اندى مناد اي أهل اجلنة خلود وال موت فيها واي أهل 
 النار خلود ال موت فيه 

 



 ا من اخللود ألهل الدارين معا فيهما ذكر االخبار عن الوقت الذي فيه ينادى املنادى مبا وصفن
 

[ أخربان عبد هللا بن سليمان بن األشعث السجستاين ببغداد قال حدثنا علي بن خشرم  7450] 
قال أخربان الفضل بن موسى عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول هللا 

ى الصراط املستقيم فيقال اي أهل اجلنة صلى هللا عليه وسلم يؤتى ابملوت يوم القيامة فيوقف عل
فينطلقون خائفني وجلني ان خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه مث يقال اي أهل النار فينطلقون فرحني 
مستبشرين ان خيرجوا من مكاهنم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم ربنا هذا املوت 

  كالمها خلود وال موت فيه ابدا فيأمر به فيذبح على الصراط مث يقال للفريقني
 

 ذكر رؤية أهل اجلنة مقاعدهم من النار يف اجلنة 
 

[ أخربان حممد بن عبد الرمحن حدثنا بن مشكان قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء قال  7451] 
ال حدثنا أبو الزاند قال حدثنا األعرج انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

يدخل اجلنة أحد اال اري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا وال يدخل النار أحد اال أرى مقعده 
 من اجلنة لو أحسن ليكون عليه حسرة 

 
 ذكر االخبار عن وصف من يتمىن اخلروج من اجلنة من أهلها 

 
حدثنا مهام بن  [ أخربان أمحد بن علي بن املثىن ابملوصل قال حدثنا هدبة بن خالد قال 7452] 

حيىي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما من أهل اجلنة 
أحد يسره ان يرجع اىل الدنيا وله عشرة امثاهلا اال الشهيد فإنه ود أنه رجع اىل الدنيا فيقتل عشر 

 مرات ملا يرى من الفضل 
 

 ذكر ثالثة يدخلون اجلنة من هذه األمة 
 

[ أخربان إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل ببست قال حدثنا احلسني بن حريث قال حدثنا  7453] 
الفضل بن موسى عن احلسني بن واقد عن مطر قال حدثين قتادة عن مطرف بن عبد هللا بن 



الشخري عن عياض بن محار ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال أهل اجلنة ثالثة ذو سلطان مقسط 
 جل رحيم رقيق القلب بكل ذي قرىب ومسلم ورجل فقري عفيف متصدق موفق ور 

 
 ذكر االخبار أبن هللا جل وعال جعل سكان اجلنة املساكني واملقلني على اغلب األحوال 

 
[ أخربان حممد بن علي الصرييف غالم طالوت بن عباد ابلبصرة قال حدثنا هدبة بن خالد  7454] 

قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة  القيسي قال حدثنا محاد بن سلمة
عن أيب سعيد اخلدري ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال افتخرت اجلنة والنار فقالت النار 

يدخلىن اجلبارون وامللوك واالشراف وقالت اجلنة يدخلىن الفقراء واملساكني فقال هللا جل وعال النار 
ك من أشاء وقال للجنة أنت رمحىت وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما أنت عذاىب اصيب ب

 ملؤها 
 

 ذكر البيان أبن الفقراء يكونون أكثر أهل اجلنة 
 

[ أخربان إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل ببست قال حدثنا أبو داود املصاحفى سليمان  7455] 
يب رجاء عن عمران بن حصني بن سلم البلخي قال أخربان النضر بن مشيل قال حدثنا عوف عن أ

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساء واطلعت يف 
 اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 

 
 ذكر البيان أبن أكثر ما رأى صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة املساكني ويف النار النساء 

 
لصرييف غالم طالوت بن عباد ابلبصرة حدثنا هدبة بن خالد [ أخربان حممد بن علي ا 7456] 

القيسي حدثنا محاد بن سلمة عن سليمان التيمى عن أيب عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نظرت اىل اجلنة فإذا أكثر أهلها املساكني ونظرت يف النار فإذا 

اجلد حمبوسون وإذا الكفار قد أمر هبم اىل النار قال أبو حامت اطالعه أكثر أهلها النساء وإذا أهل 
صلى هللا عليه وسلم اىل اجلنة والنار معا كان جبسمه ونظره العيان تفضال من هللا جل وعال عليه 

وفرقا فرق به بينه وبني سائر األنبياء فاما األوصاف اليت وصف انه رأى أهل اجلنة هبا وأهل النار هبا 
أوصاف صورت له صلى هللا عليه وسلم ليعلم هبا مقاصد هناية أسباب أمته يف الدارين مجيعا فهي 



لريغب أمته أبخبار تلك األوصاف ألهل اجلنة لريغبوا ويرهبهم أبوصاف أهل النار لريتدعوا عن 
 سلوك اخلصال اليت تؤديهم إليها 

 
  ذكر االخبار أبن النساء يكن من أقل سكان اجلنان يف العقيب

 
[ أخربان عمر بن إمساعيل بن أيب غيالن الثقفى قال حدثنا علي بن اجلعد قال أخربان  7457] 

شعبة عن أيب التياح قال مسعت مطرفا حيدث عن عمران بن حصني قال قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم ان أقل ساكين اجلنة النساء 

 
 س اليت مل تسلم يف دار الدنيا ذكر االخبار بتحرمي هللا جل وعال اجلنة على األنف

 
[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا عبيد بن جناد احلليب قال حدثنا عبيد هللا بن  7458] 

عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن أىب إسحاق قال حدثنا عمرو بن ميمون األودي قال مسعت بن 
هره اىل قبة من آدم مث قال أما بعد مسعود يقول خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسند ظ

أترضون ان تكونوا ربع أهل اجلنة قلنا نعم اي رسول هللا قال والذي نفسي بيده اىن ألرجو ان تكونوا 
نصف أهل اجلنة وانه ال يدخل اجلنة اال كل نفس مسلمة وان مثل املسلمني يوم القيامة يف الكفار 

 سود أو الشعرة السوداء يف الثور األبيض يف العدد كمثل الشعرة البيضاء يف الثور األ
 

ذكر البيان أبن قوله صلى هللا عليه وسلم اىن ألرجو ان تكونوا نصف أهل اجلنة ليس بعدد أريد به 
 النفي عما وراءه 

 
[ أخربان حممد بن زهري أبو يعلى ابألبلة قال حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا حممد بن  7459] 

رار بن مرة عن حمارب بن داثر عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا فضيل بن غزوان عن ض
 صلى هللا عليه وسلم أهل اجلنة عشرون ومئة صف هذه األمة منها مثانون صفا 

 
 ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان هذا اخلرب تفرد به حمارب بن داثر 

 



يدة بن فضيل بن عياض قال حدثنا [ أخربان أمحد بن علي بن املثىن قال حدثنا أبو عب 7460] 
مؤمل بن إمساعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد قال حدثنا سليمان بن بريدة عن 
أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهل اجلنة عشرون ومئة صف مثانون من هذة األمة 

 وأربعون من سائر األمم 
 

 ياهنم من أجل أعمال ارتكبوها ذكر نفي دخول اجلنة عن أقوام أبع
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان جرير بن  7461] 
عبد احلميد عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

يضربون هبا الناس ونساء كاسيات  صنفان من امىت مل ارمها قوم معهم سياط مثل اذانب البقر
عارايت مائالت مميالت رؤوسهن مثل اسنمة البخت املائلة ال يدخلون اجلنة وال جيدون رحيها وان 

 رحيها لتوجد من مسرية كذا وكذا املائلة من التبخرت واملميالت من السمن 
 ابب صفة النار وأهلها 

 
  ومترد عليه يف الدنيا ذكر االخبار عن وصف النار اليت أعدت ملن عصى هللا

 
[ أخربان عمر بن سعيد بن سنان الطائي قال أخربان أمحد بن أيب بكر عن مالك عن أيب  7462] 

الزاند عن األعرج عن أيب هريرة ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال انركم اليت توقدون جزء من 
ية قال اهنا فضلت عليها بتسعة وستني سبعني جزءا من انر جهنم قالوا اي رسول هللا ان كانت لكاف

 جزءا 
 

 ذكر العلة اليت من اجلها صار الناس ينتفعون هبذه النار اليت عندهم 
 

[ أخربان الفضل بن احلباب قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن أيب الزاند  7463] 
انركم هذه جزء من سبعني جزءا عن األعرج عن أيب هريرة يبلغ به النيب صلى هللا عليه وسلم قال 

 من انر جهنم ضرب مباء البحر ولوال ذلك ما جعل هللا فيها منفعة الحد 
 



ذكر االخبار عن املوضع الذي فيه رأى املصطفى صلى هللا عليه وسلم النار من الدنيا نعوذ ابهلل 
 منها 

 
نصر التمار قال حدثنا [ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف قال حدثنا أبو  7464] 

سعيد بن عبد العزيز عن زايد بن أيب سودة ان عبادة بن الصامت قام على سور بيت املقدس 
الشرقى فبكى فقال بعضهم ما يبكيك اي أاب الوليد قال من ها هنا أخربان رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم انه رأى جهنم 
 

 رد به زايد بن أيب سودة ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان هذا اخلرب تف
 

[ أخربان حممد بن احلسن بن قتيبة قال حدثنا أبو عمري النحاس قال حدثنا الوليد بن  7465] 
مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال رثى عبادة بن الصامت 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم على سور بيت املقدس الشرقى يبكى فقيل له فقال من ها هنا نبأ ر 
 انه رأى مالكا يقلب مجرا كالقطف 

 
 ذكر السبب الذي من أجله يشتد احلر والقر يف الفصلني 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان سفيان عن  7466] 

 عليه وسلم قال اشتكت النار الزهرى عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا
اىل رهبا فقالت اي رب أكل بعضى بعضا فنفسين فجعل هلا يف كل عام نفسني يف الشتاء والصيف 

 فشدة الربد الذي جتدون من زمهريرها وشدة احلر الذي جتدون من حر جهنم 
 

 لدنيا ذكر االخبار عن وصف الويل الذي اعده هللا جل عال ملن حاد عنه وتكرب عليه يف ا
 

[ أخربان بن سلم قال حدثنا حرملة قال حدثنا بن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث  7467] 
عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ويل واد يف 

 جهنم يهوي به الكافر أربعني خريفا قبل ان يبلغ قعرها 
 



 قعر الذي يكون جلهنم نعوذ ابهلل من سكرهتا ذكر االخبار عن وصف بعض ال
 

[ أخربان أمحد بن مكرم بن خالد الربيت قال حدثنا علي بن املديين قال حدثنا جرير بن  7468] 
عبد احلميد عن عطاء بن السائب عن أيب بكر بن أيب موسى األشعري عن أيب موسى قال قال 

ه يف جهنم هوى سبعني خريفا قبل ان يبلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو ان حجرا يقذف ب
 قعرها 

 
 ذكر االخبار عن اهواء حجر يف النار سبعني خريفا 

 
[ أخربان أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار حدثنا اهليثم بن خارجة حدثنا خلف بن خليفة  7469] 

عليه وسلم إذ  عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال بينا حنن عند رسول هللا صلى هللا
مسع وجبة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتدرون ما هذه قلنا هللا ورسوله اعلم قال هذه 

 حجر رمى به يف النار منذ سبعني خريفا فاآلن انتهى اىل قعر النار 
 

 ذكر االخبار عن وصف الزقوم الذي جعله هللا شراب من حاد عنه يف دار هوانه 
 

سني بن حممد بن أيب معشر قال حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا بن أيب [ أخربان احل 7470] 
عدى عن شعبة عن سليمان عن جماهد عن عبد هللا بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن اال وأنتم مسلمون فلو ان قطرة من الزقوم 

 فسدت على أهل األرض معيشتهم فكيف مبن ليس له طعام غريه قطرت يف األرض أل
 

 ذكر االخبار عن وصف احليات اليت ينتقم هللا هبا يف دار هوانه ممن مترد عليه يف الدنيا 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال  7471] 
حدثه انه مسع عبد هللا بن احلارث بن جزء الزبيدي يقول عن  أخربين عمرو بن احلارث ان دراجا

النيب صلى هللا عليه وسلم ان يف النار حليات أمثال اعناق البخت تلسع أحدهم اللسعة فيجد 
 محوهتا أربعني خريفا 

 



 ذكر االخبار عن وصف العقوبة اليت يعاقب هبا أدىن أهل النار عذااب 
 

ود بن وردان مبصر قال حدثنا عيسى بن محاد قال حدثنا الليث [ أخربان إمساعيل بن دا 7472] 
بن سعد عن بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ان أدىن 

 أهل النار عذااب الذي جيعل له نعالن من انر يغلى منهما دماغه 
 

 ذكر وصف املاء الذي يسقى أهل جهنم نعوذ هللا منه 
 

[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال  7473] 
أخربين عمرو بن احلارث عن دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم قال ماء كاملهل كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه 
 

 لمني إذا دخلوا النار يرفع املوت عنهم ويثبت هلم اخللود فيها ذكر األخبار أبن غري املس
 

[ أخربان احلسن بن سفيان قال حدثنا هارون بن سعيد بن اهليثم األيلي قال حدثنا بن  7474] 
وهب قال أخربين عمر بن حممد بن زيد ان أابه حدثه عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه 

اىل اجلنة وأهل النار اىل النار اتى ابملوت حىت جيعل بني اجلنة والنار مث  وسلم قال إذا صار أهل اجلنة
يذبح مث ينادى مناد اي أهل اجلنة ال موت اي أهل النار ال موت فيزداد أهل اجلنة فرحا اىل فرحهم 

ويزداد أهل النار حزان اىل حزهنم قال أبو حامت رضى هللا تعاىل عنه خرب األعمش عن أيب صاحل عن 
سعيد جياء ابملوت كأنه كبش املح تنكبناه ألنه ليس مبتصل قال شجاع بن الوليد عن األعمش  أيب

 قال مسعتهم يذكرون عن أيب صاحل ومعىن قوله جياء ابملوت يريد ميثل هلم املوت ال انه جياء ابملوت 
 

ا جعلنا هللا ممن ذكر البيان أبن قول املنادى اي أهل النار ال موت إمنا يكون بعد خروج املوحدين منه
 اخرج منها برمحته ان مل يتفضل علينا ابلسالمة منها قبله 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخربان جرير عن  7475] 

منصور عن إبراهيم عن عبدة عن عبد هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انه قال ألعلم آخر 
خروجا من النار وآخر أهل اجلنة دخوال اجلنة رجل خيرج من النار حبوا فيقول هللا له أهل اجلنة 



اذهب فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل اليه اهنا مألي فيقال اي رب قد وجدهتا مألى فيقول له اذهب 
 فارجع فادخل اجلنة فيأتيها فيخيل اليه اهنا مألى فريجع اليه فيقول اي رب قد وجدهتا مألي فيقول

هللا له اذهب فادخل اجلنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر يب أو تضحك يب 
وأنت امللك قال فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه قال إبراهيم 

 وكان يقال ان ذلك الرجل أدىن أهل اجلنة منزلة 
 

 ملتكربون واجلبارون ذكر البيان أبن أكثر أهل النار يكون ا
 

[ أخربان إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل ببت قال حدثنا أمحد بن املقدام العجلي يقول  7476] 
حدثنا حممد بن عبد الرمحن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

واملتكربون وقالت اجلنة عليه وسلم قال اختصمت اجلنة والنار فقالت النار يدخلىن اجلبارون 
يدخلىن ضعفاء الناس وأسقاطهم فقال هللا للنار أنت عذاىب اصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت 

 رمحىت أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها 
 

 ذكر االخبار عن البعض اآلخر الذين يكونون أكثر سكان أهل النار نعوذ ابهلل منها 
 

فة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن أيب الزاند عن [ أخربان أبو خلي 7477] 
األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال احتجت اجلنة والنار فقالت اجلنة ما ابىل 

يدخلىن الفقراء والضعفاء وقالت النار ما ابىل يدخلىن اجلبارون واملتكربون فقال هللا أنت رمحىت 
 شاء وقال للنار أنت عذاىب اصيب بك من أشاء ولكل واحدة منهن ملؤها ارحم بك من أ

 
 ذكر االخبار عن وصف بعض الناس الذين يكونون أكثر أهل النار يف العقيب 

 
[ أخربان أبو عروبة قال حدثنا أيوب بن حممد الوزان قال حدثنا عبد هللا بن جعفر قال  7478] 

يب أنيسة عن زيد بن رفيع عن حزام بن حكيم بن حزام عن حدثنا عبيد هللا بن عمرو عن زيد بن أ
أبيه قال أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم النساء ابلصدقة وحثهن عليها فقال تصدقن فإنكن 
أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن مب ذلك اي رسول هللا قال ألنكن تكثرن اللعن وتسوفن اخلري 

 وتكفرن العشري والعشري الزوج 



[ أخربان أمحد بن علي بن املثىن حدثنا عبيد بن جناد احلليب حدثنا عبيد هللا بن عمرو  7479] 
عن زيد بن أيب أنيسة عن زيد بن رفيع عن حزام بن حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام قال خطب 

ن النيب صلى هللا عليه وسلم النساء ذات يوم فوعظهن وامرهن بتقوى هللا والطاعة ألزواجهن وقال ا
منكن من تدخل اجلنة ومجع بني أصابعه ومنكن حطب جهنم وفرق بني أصابعه فقالت املاردية أو 

 املرادية ومل ذاك اي رسول هللا قال تكفرن العشري وتكثرن اللعن وتسوفن اخلري 
 

 ذكر خرب قد يوهم غري املتبحر يف صناعة العلم ان املوؤدة ال حمالة يف النار 
 

بن صاحل بن ذريح بعكرباء قال حدثنا مسروق بن املرزابن قال حدثنا بن [ أخربان حممد  7480] 
أيب زائدة قال حدثنا أيب عن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوائدة واملوؤدة يف النار 

أخربانه بن ذريح يف عقبه قال حدثنا مسروق بن املرزابن قال حدثنا ان أيب زائدة قال قال أيب 
و إسحاق ان عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن بن مسعود عن النيب صلى هللا عليه فحدثين أب

وسلم قال أبو حامت خطاب هذا اخلرب ورد يف الكفار دون املسلمني يريد بقوله الوائدة واملوؤدة من 
 الكفار يف النار 

 
 ذكر االخبار عن أول الثالثة الذين يدخلون النار نعوذ ابهلل منها 

 
ان عمر بن حممد اهلمداين قال حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا معاذ بن هشام [ أخرب  7481] 

قال حدثين أىب عن حيىي بن أىب كثري قال حدثين عامر بن العقيلي ان أابه أخربه انه مسع أاب هريرة 
يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عرض على ثالثة يدخلون النار أمري مسلط وذو ثروة من 

 ال يؤدى حق هللا وفقري فخور مال 
 

 ذكر االخبار عن وصف مخسة أنفس يدخلون النار من هذه األمة 
 

[ أخربان إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل ببست قال حدثنا احلسني بن حريث املروزي  7482] 
قال حدثنا الفضل بن موسى عن احلسني بن واقد عن مطر حدثين قتادة عن مطرف بن عبد هللا بن 

ري عن عياض بن محار ان النيب صلى هللا عليه وسلم قال أهل النار مخسة الضعيف الذي ال الشخ
يؤبه له وهو فيكم تبع ال يبغون أهال وال ماال قلت ويكون ذلك اي أاب عبد هللا قال نعم وهللا لقد 



 ميسي ادركتهم يف اجلاهلية وان الرجل لريعى على احلي ما به اال وليتهم يطؤها ورجل ال يصبح وال
اال وهو خيادعك عن أهلك ومالك ورجل ال خيفى عليه شيء اال خانه وان دق وذكر الكذب وذكر 

 البخل 
[ مسعت اهليثم بن خلف الدوري ببغداد يقول مسعت إسحاق بن موسى األنصاري يقول  7483] 

ت مسعت سفيان بن عيينة يقول مسعت عمرو بن دينار يقول مسعت جابر بن عبد هللا يقول مسع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إبذىن هاتني وأشار بيده اىل اذنيه خيرج هللا قوما من النار 

فيدخلهم اجلنة فقال له رجل يف حديث عمرو ان هللا يقول } يريدون ان خيرجوا من النار وما هم 
ا ما قبلها مث تال خبارجني منها { فقال جابر بن عبد هللا انكم جتعلون اخلاص عاما هذه للكفار اقرؤو 

} ان الذين كفروا لو ان هلم ما يف األرض مجيعا ومثله معه ليفتدوا من عذاب يوم القيامة ما تقبل 
 منهم وهلم عذاب اليم يريدون ان خيرجوا من النار وما هم خبارجني منها { هذه للكفار 

األمة خيلد فيها من غري  ذكر اخلرب املدحض قول من زعم ان من ادخل النار نعوذ ابهلل منها من هذه
 خروج منها 

[ أخربان احلسن بن سفيان وأبو يعلى قاال حدثنا حممد بن املنهال الضرير قال حدثنا  7484] 
يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا 

فال قلبه ما يزن ذرة قال يزيد فلقيت شعبة  عليه وسلم خيرج من النار من قال ال اله اال هللا وكان
فحدثته احلديث فقال شعبة حدثين به قتادة عن أنس اال ان شعبة جعل مكان الذرة ذرة قال يزيد 

صحف فيه أبو بسطام قال يزيد فلقيت عمران القطان أاب العوام فحدثته ابحلديث فقال عمران 
ريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم ابحلديث قال حدثين به قتادة عن عطاء بن يزيد الليثي عن أىب ه

 يزيد أخطأ فيه عمران ووهم فيه 
 

 ذكر االخبار عن وصف حالة من خيلد يف النار ومن يعاقب مث يتفضل عليه فيخرج منها 
 

[ أخربان أبو يعلى قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم  7485] 
مسلمة عن أىب نضرة عن أىب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال حدثنا أبو 

اما أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال ميوتون وال حييون ولكن أانسا تصيبهم النار بذنوهبم فيميتهم 
 حىت إذا صاروا فحما اذن يف الشفاعة 



بكر بن أىب شيبة قال حدثنا عبيد هللا بن [ أخربان أمحد بن على بن املثىن قال حدثنا أبو  7486] 
موسى حدثنا شيبان عن األعمش عن أىب صاحل عن أىب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم غلظ 

 الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع اجلبار وضرسه مثل أحد اجلبار ملك ابليمن يقال له اجلبار 
 النار به ذكر االخبار عما جيعل هللا غلظ جلود الكافر يف 

[ أخربان أمحد بن على بن املثىن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أىب إسرائيل املروزي  7487] 
قال حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن احلسن بن صاحل عن هارون بن سعد عن أىب حازم عن أىب 

غلظ جلده هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضرس الكافر أو انب الكافر مثل أحد و 
 مسرية ثالث 

 
 ذكر االخبار عما جيعل هللا ضرس الكافر يف النار مثله 

 
[ أخربان عبد هللا بن حممد بن سلم قال حدثنا حرملة بن حيىي قال حدثنا بن وهب قال  7488] 

أخربان عمرو بن احلارث ان سليمان بن محيد حدثه ان أابه حدثه انه مسع أاب هريرة يقول قال رسول 
 لى هللا عليه وسلم ضرس الكافر مثل أحد يعىن يف النار هللا ص

 
 ذكر اطالع املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف النار على من يعذب فيها نعوذ ابهلل من النار 

 
[ أخربان عبد هللا بن أمحد بن موسى حدثنا أبو بكر بن أىب شيبة عن أىب إسحاق عن  7489] 

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال دخلت اجلنة فإذا أكثر السائب بن مالك عن عبد هللا بن عمرو 
أهلها الفقراء واطلعت يف النار فإذا أكثر أهلها النساء ورأيت فيها ثالثة يعذبون امرأة من محري 
طوالة ربطت هرة هلا مل تطعمها ومل تسقها ومل تدعها أتكل من خشاش األرض فهى تنهش قبلها 

ع الذي كان يسرق احلاج مبحجنه فإذا فطن له قال إمنا تعلق ودبرها ورأيت فيها أخا بىن دعد 
 مبحجىن والذي سرق بدنىت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 
 ذكر رؤية املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف النار بن قمعة يعذب فيها 

 
 [ أخربان عبد هللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربان الفضل بن 7490] 

موسى حدثنا حممد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أىب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 



عرضت على النار فرأيت فيها عمرو بن حلى بن قمعة بن خندف جير قصبه يف النار وكان أول 
 منغري عهد إبراهيم وسيب السوائب وكان اشبه شيء أبكثم بن أىب اجلون اخلزاعي فقال األكثم اي

 رسول هللا هل يضرىن شبهه فقال انك مسلم وهو كافر 
 

 ذكر وصف عقوبة أقوام من أجل أعمال ارتكبوها أرى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إايها 
 

[ أخربان حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر حدثين  7491] 
مامة الباهلى قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بن جابر حدثين سليم بن عامر حدثين أبو ا

يقول بينا اان انئم إذ أاتين رجالن فأخذا بضبعي فأتيا يب جبال وعرا فقاال يل اصعد حىت إذا كنت يف 
سواء اجلبل فإذا اان بصوت شديد فقلت ما هذه األصوات قال هذا عواء أهل النار مث انطلق يب 

مشققة اشداقهم تسيل اشداقهم دما فقلت من هؤالء فقيل هؤالء  فإذا بقوم معلقني بعراقيبهم
الذين يفطرون قبل حتلة صومهم مث انطلق يب فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وانتنه رحيا وأسوئه منظرا 

فقلت من هؤالء قيل الزانون والزواىن مث انطلق يب فإذا بنساء تنهش ثديهن احليات قلت ما ابل 
ى مينعن اوالدهن ألباهنن مث انطلق يب فإذا اان بغلمان يلعبون بني هنرين فقلت هؤالء قيل هؤالء الالت

من هؤالء فقيل هؤالء ذرارى املؤمنني مث شرف يب شرفا فإذا اان بثالثة يشربون من مخر هلم فقلت 
من هؤالء قالوا قالوا هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك جاء يف الورقة األخرية من اجمللد 

اسع من اإلحسان ما نصه آخر اإلحسان يف تقريب صحيح بن حبان رمحه هللا وصلى هللا على الت
 سيدان حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا  

 
 


