
 مناقب الصحابة من سنن الترمذي

 مناقب أبي بكر الصديق، رضي هللا عنه واسمه عبد هللا بن عثمان ولقبه عتيق  
حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي  -3735

 األحوص عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
من خله ولو كنت متخذا خليال التخذت ابن أبي قحافة خليال، وإن "أبرأ إلى كل خليل  -

. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس  صاحبكم لخليل هللا". هذا حديث  حسن  صحيح 
 وابن الزبير.

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبي سليمان بن  -3736
 ة عن أبيه عن عائشة عن عمر بن الخطاب قال:بالل عن هشام بن عرو 

- .  "أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم". هذا حديث  صحيح  غريب 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد هللا بن  -3737

 شقيق قال:
صلى هللا عليه وسلم كان أحب إلى رسول هللا صلى هللا عليه  "قلت لعائشة أي أصحاب النبي -

وسلم؟ قالت أبو بكر، قلت ثم من، قالت عمر، قلت ثم من، قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح، قال 
 قلت ثم من؟ قال فسكتت". هذا حديث  حسن  صحيح .

هللا بن  حدثنا قتيبة أخبرنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة واألعمش وعبد -3738
صهبان وابن أبي ليلى وكثير النواء كلهم عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم:
"إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء، وإن أبا بكر  -

 ن أبي سعيد.وعمر منهم وأنعما". هذا حديث  حسن  وقد روي من غير وجه عن عطية ع
 باب   -51

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير  -3739
 عن ابن أبي المعلى عن أبيه:

"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجال خيره ربه بين أن يعيش في  -
 -ء أن يأكل، وبين لقاء ربه؟ فاختار لقاء ربه الدنيا ما شاء أن يعيش، ويأكل في الدنيا ما شا
أال تعجبون من هذا الشيخ إذ ذكر رسول هللا  -قال فبكى أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم 

صلى هللا عليه وسلم رجال صالحا خيره ربه بين الدنيا ولقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال فكان أبو 
ليه وسلم، فقال أبو بكر: بل نفديك بآبائنا وأموالنا، بكر أعلمهم بما قال رسول هللا صلى هللا ع

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما من الناس أحد  أمن إلينا في صحبته وذات يده من ابن 



أبي قحافة، ولو كنت متخذا خليال التخذت ابن أبي قحافة خليال، ولكن ود وإخاء إيمان مرتين أو 
. وقد روي هذا ثالثا وإن صاحبكم خليل هللا". و  في الباب عن أبي سعيد. هذا حديث  غريب 

الحديث عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير بإسناد غير هذا. ومعنى قوله أمن إلينا يعني 
 أمن علينا.

حدثنا أحمد بن الحسن أخبرنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أبي النضر  -3740
 ري عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخد

"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره هللا بين أن يؤتيه  -
من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فقال أبو بكر: فديناك يا رسول هللا بآبائنا 

هللا عليه وسلم  وأمهاتنا، قال فعجبنا فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول هللا صلى
عن عبد خيره هللا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عند هللا؛ وهو يقول فديناك بآبائنا 

وأمهاتنا؟ فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، فقال 
له أبو بكر، ولو كنت متخذا النبي صلى هللا عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وما

خليال التخذت أبا بكر خليال، ولكن أخوة اإلسالم ال تبقين في المسجد خوخة  إال خوخة أبي 
 بكر". هذا حديث  حسن  صحيح .

 باب   -52
حدثنا علي بن الحسن الكوفي أخبرنا محبوب بن محرز القواريري عن داود بن يزيد  -3741

 ل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:األودي عن أبيه عن أبي هريرة قا
"ما ألحد عندنا يد  إال وقد كافيناه ما خال أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافيه هللا بها يوم القيامة،  -

وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال أال 
 سن  غريب  من هذا الوجه.وإن صاحبكم خليل هللا". هذا حديث  ح

حدثنا الحسن بن الصباح البزار أخبرنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن  -3742
 عمير عن ربعي هو ابن حراش عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

. وروى "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر". وفي الباب عن ابن مسعود. هذا حديث  حسن   -
سفيان الثوري هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن ربعي عن حذيفة عن 

 النبي صلى هللا عليه وسلم.
حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير  -3743

ائدة عن عبد الملك بن نحوه، وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث فربما ذكره عن ز 
عمير وربما لم يذكر فيه عن زائدة. وروى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن 

عبد الملك ابن عمير عن هالل مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى هللا عليه 
ى هللا وسلم. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ربعي عن حذيفة عن النبي صل



 عليه وسلم.
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي أخبرنا وكيع  عن سالم أبي العالء المرادي عن  -3744

 عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال:
"كنا جلوسا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقال إني ال أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من  -

 ر وعمر".بعدي وأشار إلى أبي بك
 باب   -53

حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن علي بن الحسين  -3745
 عن علي بن أبي طالب قال:

"كنت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر فقال رسول هللا صلى هللا  -
رين إال النبيين والمرسلين يا علي ال عليه وسلم هذان سيدا كهول أهل الجنة من األولين واآلخ

تخبرهما". هذا حديث غريب  من هذا الوجه. والوليد بن محمد الموقري يضعف في الحديث وقد 
 روي هذا الحديث عن علي من غير هذا الوجه. وفي الباب عن أنس وابن عباس.

قتادة عن أنس حدثنا الحسن بن الصباح البزار أخبرنا محمد بن كثير عن األوزاعي عن  -3746
 قال:

"قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي بكر وعمر هذان سيدا كهول أهل الجنة من األولين  -
 واآلخرين، إال النبيين والمرسلين ال تخبرهما يا علي". هذا حديث  حسن  غريب  من هذا الوجه.

ره داود عن الشعبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا سفيان بن عيينة قال ذك -3747
 عن الحارث عن علي عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:

"أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من األولين واآلخرين ما خال النبيين والمرسلين. ال  -
 تخبرهما يا علي".

 باب   -54
نضرة حدثنا أبو سعيد األشج أخبرنا عقبة بن خالد أخبرنا شعبة عن الجريري عن أبي  -3748

 عن أبي سعيد الخدري قال قال أبو بكر:
"ألست أحق الناس بها، ألست أول من أسلم، ألست صاحب كذا، ألست صاحب كذا". هذا  -

 حديث  قد رواه بعضهم عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة قال قال أبو بكر وهذا أصح.
ة عن الجريري عن حدثنا بذلك محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعب -3749

 أبي نضرة قال قال أبو بكر، فذكر نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن أبي سعيد وهذا أصح.
 باب   -55

 حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا أبو داود أخبرنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس -3750
ار وهم "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين واألنص -



جلوس  وفيهم أبو بكر وعمر فال يرفع إليه أحد  منهم بصره إال أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران 
إليه وينظر إليهما، ويتبسمان إليه ويتبسم إليهما". هذا حديث  غريب  ال نعرفه إال من حديث الحكم 

 ابن عطية وقد تكلم بعضهم في الحكم بن عطية.
 باب   -56

بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن حدثنا عمر  -3751
 أمية عن نافع عن ابن عمر:

"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر، أحدهما عن  -
. يمينه واآلخر عن شماله وهو آخذ  بأيديهما وقال: هكذا نبعث يوم القيامة". هذا حديث  غريب  

وسعيد بن مسلمة ليس عندهم بالقوي. وقد روي هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن نافع 
 عن ابن عمر.

حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي أخبرنا مالك بن إسماعيل عن منصور بن أبي  -3752
 األسود قال حدثني كثير  أبو إسماعيل عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر:

هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألبي بكر أنت صاحبي على الحوض، وصاحبي في  "أن رسول -
 الغار". هذا حديث  حسن  غريب  صحيح .

 باب   -57
حدثنا قتيبة أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جده عن  -3753

 عبد هللا ابن حنطب:
وعمر فقال: هذان السمع والبصر". وفي الباب "أن النبي صلى هللا عليه وسلم رأى أبا بكر  -

. وعبد هللا بن حنطب لم يدرك النبي صلى هللا عليه  عن عبد هللا بن عمرو هذا حديث  مرسل 
 وسلم.

 باب   -58
حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى األنصاري أخبرنا معن  هو ابن عيسى أخبرنا مالك  -3754

 ئشة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:ابن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عا
"مراوا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: يا رسول هللا إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع  -

الناس من البكاء فأمر عمر فليصل بالناس، قالت فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت 
مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عائشة: فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في 

عمر فليصل بالناس ففعلت حفصة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إنكن ألنتن صواحب 
يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت حفصة لعائشة ما كنت ألصيب منك خيرا". هذا 

. وفي الباب عن عبد هللا بن مسعود وأبي موسى و  ابن عباس وسالم بن حديث  حسن  صحيح 
 عبيد.



 باب   -59
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي أخبرنا أحمد بن بشير عن عيسى بن ميمون  -3755

 األنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
- .  "ال ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره". هذا حديث  غريب 

 باب   -60
حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري أخبرنا معن  أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن  -3756

 حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
، فمن كان من أهل الصالة  - "من أنفق زوجين في سبيل هللا نودي في الجنة يا عبد هللا هذا خير 

كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل  دعي من باب الصالة، ومن
الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: 
بأبي أنت وأمي ما على من دعي من هذه األبواب من ضرورة؛ فهل يدعى أحد  من تلك األبواب 

.كلها؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم". هذا   حديث  حسن  صحيح 
حدثنا هارون بن عبد هللا البزاز البغدادي أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا هشام بن سعد  -3757

 عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
"أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي ماال فقلت اليوم أسبق أبا  -

يوما، قال فجئت بنصف مالي فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما أبقيت  بكر إن سبقته
ألهلك؟ قلت مثله، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال يا أبا بكر ما أبقيت ألهلك؟ فقال أبقيت لهم 

 هللا ورسوله، قلت ال أسبقه إلى شيء أبدا". هذا حديث  حسن  صحيح .
 باب   -61

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبي عن أبيه قال أخبرني حدثنا عبد بن حميد  -3758
 محمد بن جبير بن مطعم أن أباه جبير بن مطعم أخبره

"أن امرأة أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت: أرأيت يا  -
 يث  صحيح .رسول هللا إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر". هذا حد

 باب   -62
حدثنا محمد بن حميد أخبرنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن  -3759

 عروة عن عائشة:
"أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بسد األبواب إال باب أبي بكر". وفي الباب عن أبي  -

 سعيد. هذا حديث  غريب  من هذا الوجه.
 باب   -63

ألنصاري أخبرنا معن  أخبرنا إسحاق عن يحيى بن طلحة عن عمه إسحاق بن حدثنا ا -3760



 طلحة عن عائشة:
"أن أبا بكر دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أنت عتيق هللا من النار فيومئذ  -

. وروى بعضهم هذا الحديث عن معن وقال عن موسى بن طلحة  سمي عتيقا". هذا حديث  غريب 
 عن عائشة.

 باب   -64
حدثنا أبو سعيد األشج أخبرنا تليد بن سليمان عن أبي الجحاف عن عطية عن أبي  -3761

 سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"ما من نبي إال وله وزيران من أهل السماء، ووزيران من أهل األرض، فأما وزيراي من أهل  -

ي من أهل األرض فأبو بكر وعمر". هذا حديث  حسن  السماء، فجبرئيل وميكائيل، وأما وزيرا
. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال أخبرنا أبو الجحاف  غريب 

 وكان مرضيا.
حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا  -3762

 بي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أ
"بينما رجل  راكب  بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، فقال رسول هللا صلى هللا عليه  -

 وسلم: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ".
أخبرنا شعبة بهذا اإلسناد نحوه. هذا  حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر -3763

.  حديث  حسن  صحيح 
 مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب، رضي هللا عنه

حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قاال أخبرنا أبو عامر العقدي أخبرنا خارجة بن  -3764
 عبد هللا األنصاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال وكان " -
 أحبهما إليه عمر". هذا حديث  حسن  صحيح  غريب  من حديث ابن عمر.

 باب   -65
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عامر هو العقدي أخبرنا خارجة بن عبد هللا هو  -3765

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:األنصاري عن نافع عن ابن عمر 
"إن هللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه". قال وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر  قط فقالوا  -

إال نزل فيه القرآن على نحو ما  -شك خارجة  -فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه 
ريرة. هذا حديث  حسن  صحيح  قال عمر. وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي ه

 غريب  من هذا الوجه.
 باب   -66



حدثنا أبو كريب أخبرنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن  -3766
 عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:

"اللهم أعز اإلسالم بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب، قال فأصبح فغدا عمر على  -
 صلى هللا عليه وسلم فأسلم". هذا حديث  غريب  من هذا الوجه. وقد تكلم بعضهم في رسول هللا

 النضر أبي عمر وهو يروي مناكير.
 باب   -67

حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد هللا بن داود الواسطي أبو محمد حدثني عبد الرحمن  -3767
 عبد هللا قال:ابن أخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن 

قال عمر ألبي بكر يا خير الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فقال أبو بكر أما إنك  -
إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ما طلعت الشمس على رجل خير 

الباب عن أبي من عمر". هذا حديث  غريب  ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس إسناده بذاك. وفي 
 الدرداء.
حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد هللا بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد  -3768

 بن سيرين قال:
"ما أظن رجال ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى هللا عليه وسلم". هذا حديث  غريب   -

.  حسن 
 باب   -68

حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح حدثنا سلمة بن شبيب أخبرنا المقري عن  -3769
 بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب". هذا حديث  حسن  غريب  ال نعرفه إال من حديث  -
 مشرح بن هاعان.

 باب   -69
حمزة بن عبد هللا بن عمر عن ابن  حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري عن -3770

 عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت منه فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما أولته يا  -

.  رسول هللا؟ قال العلم". هذا حديث  حسن  صحيح  غريب 
حميد عن أنس عن النبي صلى هللا  حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن -3771

 عليه وسلم قال:
"دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش فظننت  -

.  أني أنا هو، فقلت ومن هو؟ قالوا عمر بن الخطاب". هذا حديث  حسن  صحيح 



 باب   -70
علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار المروزي أخبرنا  -3772

 حدثني أبي قال حدثني عبد هللا بن بريدة قال حدثني أبي بريدة قال:
"أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدعا بالال فقال يا بالل بم سبقتني إلى الجنة؟ ما  -

دخلت الجنة قط إال سمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي 
لى قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب فقلت أنا فأتيت ع

عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش، فقلت أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من 
أمة محمد صلى هللا عليه وسلم، فقلت أنا محمد  لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فقال 

هللا ما أذنت قط إال صليت ركعتين، وما أصابني حدث  قط إال توضأت عندها بالل  يا رسول 
ورأيت أن هلل علي ركعتين، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بهما". وفي الباب عن جابر 

ومعاذ وأنس وأبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "رأيت في الجنة قصرا من ذهب، 
. ومعنى هذا الحديث فقلت لمن هذا؟ فقيل لع مر بن الخطاب". هذا حديث  حسن  صحيح  غريب 

أني دخلت البارحة الجنة، يعني رأيت في المنام كأني دخلت الجنة. هكذا روي في بعض الحديث 
.  ويروى عن ابن عباس أنه قال: رؤيا األنبياء وحي 

 باب   -71
حدثني أبي قال حدثني عبد حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا علي بن الحسين بن واقد  -3773

 هللا بن بريدة قال سمعت بريدة يقول:
"خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية  سوداء  -

فقالت يا رسول هللا إني كنت قد نذرت إن ردك هللا سالما أن اضرب بين يديك بالدف وأتغنى. 
سلم إن كنت نذرت فاضربي وإال فال، فجعلت تضرب فدخل فقال لها رسول هللا صلى هللا عليه و 

أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر 
فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف 

تضرب ثم دخل علي وهي منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي 
تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف". هذا حديث  حسن  

 صحيح  غريب  من حديث بريدة. وفي الباب عن عمر وعائشة.
حدثنا الحسن بن الصباح البزار أخبرنا زيد بن الحباب عن خارجة بن عبد هللا بن  -3774

 برنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت:سليمان ابن زيد بن ثابت قال أخ
"كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان. فقام رسول هللا  -

صلى هللا عليه وسلم فإذا حبشية  تزفن والصبيان حولها فقال يا عائشة تعالي فانظري فجئت، 
فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب فوضعت لحيي على منكب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



إلى رأسه فقال لي: أما شبعت أما شبعت؟ قالت فجعلت أقول ال. ألنظر منزلتي عنده إذ طلع 
عمر قالت فارفض الناس عنها قالت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إني ألنظر إلى 

حيح  غريب  من هذا شياطين الجن واإلنس قد فروا من عمر، قالت فرجعت". هذا حديث  حسن  ص
 الوجه.

 باب   -72
حدثنا سلمة بن شبيب أخبرنا عبد هللا بن نافع الصانع أخبرنا عاصم بن عمر العمري  -3775

 عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ون معي ثم "أنا أول من تنشق عنه األرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقيع فيحشر  -

. وعاصم بن عمر العمري  أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين". هذا حديث  حسن  غريب 
 ليس عندي بالحافظ عند أهل الحديث.

 باب   -73
حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجالن عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن  -3776

 عائشة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
قد كان يكون في األمم محدثون فإن يك في أمتي أحد  فعمر بن الخطاب". هذا حديث  حسن  " -

. وأخبرني بعض أصحاب ابن عيينة عن سفيان بن عيينة قال محدثون يعني مفهمون.  صحيح 
 باب   -74

حدثنا محمد بن حميد الرازي أخبرنا عبد هللا بن عبد القدوس أخبرنا األعمش عن عمرو  -3777
عن عبد هللا بن سلمة عن عبيدة السلماني عن عبد هللا بن مسعود أن النبي صلى هللا  بن مرة

 عليه وسلم قال:
"يطلع عليكم رجل  من أهل الجنة فاطلع أبو بكر ثم قال يطلع عليكم رجل  من أهل الجنة  -

 فاطلع عمر". وفي الباب عن أبي موسى وجابر. هذا حديث  غريب  من حديث ابن مسعود.
حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن  -3778

 أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:
"بينما رجل  يرعى غنما له إذ جاء الذئب فأخذ شاة فجاء صاحبها فأنتزعها منه، فقال الذئب:  -

غيري؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فآمنت  كيف تصنع بها يوم السبع يوم ال راعي لها
 بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ".

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن سعد نحوه. هذا حديث   -3779
 حسن  صحيح .

أبي عروبة عن قتادة أن  حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن -3780
 أنس ابن مالك حدثهم:



"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال نبي  -
هللا صلى هللا عليه وسلم: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق  وشهيدان". هذا حديث  حسن  

 صحيح .
 ان يقال أبو عمرو وأبو عبد هللامناقب عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وله كنيت

حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي  -3781
 هريرة:

"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة  -
دأ فما عليك إال نبي أو صديق  أو والزبير فتحركت الصخرة فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: "اه

". وفي الباب عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس وسهل بن سعد وأنس بن مالك وبريدة  شهيد 
 األسلمي. هذا حديث  صحيح .

 باب   -75
حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا يحيى بن اليمان عن شيخ من بني زهرة عن الحارث بن  -3782

 ن طلحة بن عبيد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:عبد الرحمن بن أبي ذباب ع
"لكل نبي رفيق  ورفيقي يعني في الجنة عثمان". هذا حديث  غريب  وليس إسناده بالقوي وهو  -

 منقطع .
 باب   -76

حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا عبد هللا بن جعفر الرقي أخبرنا عبيد هللا بن عمرو  -3783
 هو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: عن زيد

"لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال اذكركم باهلل هل تعلمون أن حراء حين  -
؟  أنتفض قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثبت حراء فليس عليك إال نبي أو صديق  أو شهيد 

تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال في جيش العسرة:  قالوا نعم. قال اذكركم باهلل هل
من ينفق نفقة متقبلة؟ والناس مجهدون معسرون؛ فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا نعم. ثم قال اذكركم 
باهلل هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد  إال بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن 

عم وأشياء عدها". هذا حديث  حسن  صحيح  غريب  من هذا الوجه من حديث السبيل؟ قالوا اللهم ن
 أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان.

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو داود السكن بن المغيرة ويكنى أبا محمد مولى آلل  -3784
 ل:عثمان قال أخبرنا الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب قا

"شهدت النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال يا  -
رسول هللا علي مائة بعير بأحالسها وأقتابها في سبيل هللا، ثم حض على الجيش فقام عثمان 
فقال يا رسول هللا علي مائتا بعير بأحالسها وأقتابها في سبيل هللا، ثم حض على الجيش فقام 



ثمان بن عفان فقال على ثالثمائة بعير بأحالسها وأقتابها في سبيل هللا، فأنا رأيت رسول هللا ع
صلى هللا عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه. ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه". هذا حديث  غريب  من وفي الباب هذا الوجه. عن عبد الرحمن بن 

 سمرة.
حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا الحسن بن واقع الرملي أخبرنا ضمرة عن ابن شوذب  -3785

عن عبد هللا بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة قال: 
"جاء عثمان إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بألف دينار قال الحسن بن واقع وفي موضع آخر 

حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره. قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى  من كتابي في كمه
هللا عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين". هذا حديث  

 حسن  غريب  من هذا الوجه.
نس حدثنا أبو زرعة أخبرنا الحسن بن بشر أخبرنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أ -3786

 بن مالك قال:
"لما أمر رسول هللا ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -

إلى أهل مكة، قال فبايع الناس، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن عثمان في حاجة هللا 
عليه وسلم لعثمان  وحاجة رسوله فضرب بإحدى يديه على األخرى فكانت يد رسول هللا صلى هللا

.  حيرا من أيديهم ألنفسهم". هذا حديث  حسن  صحيح  غريب 
 -المعنى واحد   -حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد  -3787

قالوا حدثنا سعيد بن عامر قال عبد هللا أخبرنا سعيد بن عامر عن يحيى بن الحجاج المنقري عن 
 ري عن ثمامة بن حزن القشيري قال:أبي مسعود الجري

"شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، فقال ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي؟ قال  -
فجيء بهما كأنهما جمالن، أو كأنهما حماران، قال فأشرف عليهم عثمان فقال أنشدكم باهلل 

وليس بها ماء  يستعذب غير  واإلسالم هل تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدم المدينة
بئر رومة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء 

المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها 
سالم هل تعلمون أن المسجد حتى أشرب من ماء البحر؟ قالوا اللهم نعم، فقال أنشدكم باهلل واإل

ضاق بأهله؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فالن فيزيدها في المسجد 
بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صلب مالي وأنتم اليوم تمنعونني أن أصلي فيها ركعتين؟ 

جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا قالوا اللهم نعم، قال أنشدكم باهلل وباإلسالم هل تعلمون أني 
اللهم نعم، قالوا أنشدكم باهلل واإلسالم هل تعلمون أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان على 

ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، قال 



لوا اللهم نعم، قال هللا أكبر فركضه برجله، فقال اسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق  وشهيدان؟ قا
 شهدوا لي ورب الكعبة إني شهيد  ثالثا". هذا حديث  حسن  وقد روي من غير وجه عن عثمان.

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا أيوب عن أبي قالبة عن أبي  -3788
 األشعث الصنعاني:

لنبي صلى هللا عليه وسلم فقام آخرهم رجل  "أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال  من أصحاب ا -
يقال له مرة بن كعب، فقال لوال حديث  سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما قمت وذكر 
الفتن فقربها فمر رجل  مقنع  في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان ابن 

. وفي الباب عن ابن عفان فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا؟ قال نعم" . هذا حديث  حسن  صحيح 
 عمر وعبد هللا بن حوالة وكعب بن عجرة.

 باب   -77
حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا حجين بن المثنى أخبرنا الليث بن سعد عن معاوية بن  -3789

صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد هللا بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة أن النبي 
 عليه وسلم قال: صلى هللا

"يا عثمان إنه لعل هللا يقمصك قميصا؛ فإن أرادوك على خلعه فال تخلعه لهم". وفي الحديث  -
.  قصة  طويلة . وهذا حديث  حسن  غريب 

 باب   -78
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي أخبرنا العالء بن عبد الجبار العطار أخبرنا الحارث بن  -3790

 مر عن نافع عن ابن عمر قال:عمير عن عبيد هللا بن ع
كنا نقول ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان". هذا حديث  حسن   -

صحيح  غريب  من هذا الوجه يستغرب من حديث عبيد هللا بن عمر. وقد روي هذا الحديث من 
 غير وجه عن ابن عمر.

األسود بن عامر عن سنان بن هارون  حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري أخبرنا شاذان -3791
 عن كليب بن وائل عن ابن عمر قال:

"ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتنة فقال يقتل هذا فيها مظلوما لعثمان بن عفان رضي  -
 هللا عنه". هذا حديث  حسن  غريب  من هذا الوجه.

 باب   -79
 ثمان بن عبد هللا بن موهب:حدثنا صالح بن عبد هللا أخبرنا أبو عوانة عن ع -3792

، قال فمن  - "أن رجال من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤالء؟ قالوا قريش 
هذا الشيخ؟ قالوا ابن  فأتاه فقال إني سائلك عن شيء فحدثني أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن 

وان فلم يشهدها؟ قال نعم، قال عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم، قال أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرض



أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهده؟ قال نعم، فقال هللا أكبر، فقال له ابن عمر تعال حتى أبين 
لك ما سألت عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن هللا قد عفا عنه وغفر له، وأما تغيبه يوم بدر فإنه 

وسلم، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه  كانت عنده أو تحته ابنة رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد  أعز ببطن 
مكة من عثمان لبعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مكان عثمان، بعث رسول هللا صلى هللا 

إلى مكة، قال فقال رسول هللا صلى عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان 
هللا عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان وضرب بها على يده وقال هذه لعثمان، قال له اذهب 

 بهذا اآلن معك". هذا حديث  حسن  صحيح .
 باب   -80

حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير واحد قالوا أخبرنا عثمان بن زفر أخبرنا  -3793
 ياد عن محمد بن عجالن عن أبي الزبير عن جابر قال:محمد بن ز 

"أتي النبي صلى هللا عليه وسلم بجنازة رجل ليصلي عليه فلم يصل عليه، فقيل يا رسول هللا  -
ما رأيناك تركت الصالة على أحد قبل هذا؟ قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه هللا". هذا حديث  

مد بن زياد هذا هو صاحب ميمون بن مهران ضعيف  غريب  ال نعرفه إال من هذا الوجه. ومح
في الحديث جدا. ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة وهو بصري ثقة  ويكنى أبا الحارث. ومحمد 

 بن زياد األلهاني صاحب أبي أمامة ثقة  شامي  يكنى أبا سفيان.
 باب   -81

بي عثمان النهدي عن حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أ -3794
 أبي موسى األشعري قال:

"انطلقت مع النبي صلى هللا عليه وسلم فدخل حائطا لألنصار فقضى حاجته فقال لي يا أبا  -
موسى املك علي الباب فال يدخلن علي أحد إال بإذن، فجاء رجل فضرب الباب فقلت من هذا؟ 

ئذن له وبشره بالجنة، فدخل وبشرته قال أبو بكر فقلت يا رسول هللا أبو بكر يستأذن؟ قال ا
بالجنة، وجاء رجل  آخر فضرب الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر، فقلت يا رسول هللا هذا عمر 

يستأذن، قال افتح له وبشره بالجنة؛ ففتحت ودخل وبشرته بالجنة، فجاء رجل  آخر فضرب الباب 
ن، قال افتح له وبشره بالجنة على فقلت من هذا فقال عثمان، قلت يا رسول هللا هذا عثمان يستأذ

. وقد روي من غير وجه عن أبي عثمان النهدي. وفي  بلوى تصيبه". هذا حديث  حسن  صحيح 
 الباب عن جابر وابن عمر.

حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبي ويحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس  -3795
 حدثني أبو سهلة قال:

الدار: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد عهد إلي عهدا فأنا صابر  "قال لي عثمان يوم  -



 عليه". هذا حديث  حسن  صحيح  ال نعرفه إال من حديث إسماعيل بن أبي خالد.
 مناقب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، يقال وله كنيتان أبو تراب وأبو الحسن

لضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن حدثنا قتيبة بن سعد أخبرنا جعفر بن سليمان ا -3796
 عبد هللا عن عمران بن حصين قال:

"بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب؛ فمضى في  -
السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد أربعة  من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

هللا عليه وسلم أخبرناه بما صنع علي. وكان المسلمون إذا رجعوا فقالوا إن لقينا رسول هللا صلى 
من سفر بدأوا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم، فلما قدمت 
السرية سلموا على النبي صلى هللا عليه وسلم، فقام أحد األربعة فقال يا رسول هللا: ألم تر إلى 

نع كذا وكذا فأعرض عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ثم قام الثاني علي ابن أبي طالب ص
فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام الرابع 

فقال مثل ما قالوا فأقبل إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ما 
تريدون من علي، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي".  تريدون من علي، ما

 هذا حديث  غريب  ال نعرفه إال من حديث جعفر بن سليمان.
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال  -3797

ن النبي صلى هللا ع -شك شعبة  -سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم 
 عليه وسلم قال:

. وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون  - "من كنت مواله فعلي مواله". هذا حديث  حسن  غريب 
أبي عبد هللا عن زيد بن أرقم عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه. وأبو سريحة هو حذيفة بن 

 أسيد صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم.
زياد بن يحيى البصري أخبرنا أبو عتاب سهل بن حماد أخبرنا  حدثنا أبو الخطاب -3798

المختار ابن نافع أخبرنا أبو حبان التيمي عن أبيه عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم:

"رحم هللا أبا بكر، زوجني ابنته، وحملني إلى دار الهجرة، وأعتق بالال من ماله. رحم هللا عمر  -
. رحم هللا عثمان تستحييه المالئكة. رحم هللا يقول الحق وإن كا ن مرا. تركه الحق وماله صديق 

 عليا؛ اللهم أدر الحق معه حيث دار". هذا حديث  غريب  ال نعرفه إال من هذا الوجه.
حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبي عن شريك عن منصور عن ربعي بن حراش قال  -3799

 قال:أخبرنا علي بن أبي طالب بالرحبة ف
"لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس  من المشركين فيهم سهيل بن عمرو وأناس  من رؤساء  -

المشركين فقالوا يا رسول هللا: خرج إليك ناس  من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس لهم فقه  في الدين، 



 في الدين سنفقههم؟ فقال وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا فأن لم يكن لهم فقه  
النبي صلى هللا عليه وسلم: يا معشر قريش لتنتهن أو ليبعثن هللا عليكم من يضرب رقابكم 

بالسيف على الدين، قد امتحن هللا قلوبهم على اإليمان، قالوا من هو يا رسول هللا؟ فقال له أبو 
هو خاصف النعل وكان أعطى بكر من هو يا رسول هللا وقال له عمر من هو يا رسول هللا؟ قال 

عليا نعله يخصفها، قال ثم التفت إلينا علي فقال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: من 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". هذا حديث  حسن  صحيح  غريب  ال نعرفه إال من هذا 

 الوجه من حديث ربعي عن علي.
 باب   -83

ا جعفر بن سليمان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري حدثنا قتيبة أخبرن -3800
 قال:

"إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر األنصار ببغضهم علي بن أبي طالب". هذا حديث   -
. وقد تكلم شعبة في أبي هارون العبدي وقد روي هذا عن األعمش عن أبي صالح عن  غريب 

 أبي سعيد
 باب   -84

بد األعلى أخبرنا محمد بن فضيل عن عبد هللا بن عبد الرحمن أبي حدثنا واصل بن ع -3801
 نصر عن المساور الحميري عن أمه قالت:

"دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال يحب عليا  -
". وفي الباب عن علي. هذا حديث  حسن  غريب  من هذا الوجه ، وال يبغضه مؤمن   .منافق 

 باب   -85
حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي أخبرنا شريك  عن أبي ربيعة عن ابن  -3802

 بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"إن هللا أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم، قيل يا رسول هللا سمهم لنا؟ قال علي منهم  -

لمقداد وسلمان وأمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم". هذا حديث  حسن  يقول ذلك ثالثا وأبو ذر وا
 غريب  ال نعرفه إال من حديث شريك.

 باب   -85
حدثنا إسماعيل بن موسى أخبرنا شريك  عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال قال  -3803

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
. "علي مني وأنا من علي وال يؤدي عني إال أنا -  أو علي". هذا حديث  حسن  غريب  صحيح 

حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي أخبرنا علي بن قادم أخبرنا علي بن صالح بن  -3804
 حي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر قال:



ل هللا "آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين أصحابه فجاء علي تدمع عيناه فقال يا رسو  -
آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنت أخي 

 في الدنيا واآلخرة". هذا حديث  حسن  غريب  وفيه عن زيد بن أبي أوفى.
 باب   -86

حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا عبيد هللا بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن  -3805
 ك قال:أنس ابن مال

"كان عند النبي صلى هللا عليه وسلم طير  فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا  -
الطير فجاء علي فأكل معه". هذا حديث  غريب  ال نعرفه من حديث السدي إال من هذا الوجه 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وقد أدرك 
 أنس بن مالك ورأى الحسين بن علي.

حدثنا خالد بن أسلم البغدادي أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا عوف  عن عبد هللا بن  -3806
 عمرو بن هند الجملي قال:

"قال علي كنت إذا سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعطاني وإذا سكت ابتدأني". هذا  -
 حديث  حسن  غريب  من هذا الوجه.

 
 باب   -87

حدثنا إسماعيل بن موسى أخبرنا محمد بن عمر بن الرومي أخبرنا شريك  عن سلمة بن  -3807
 كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"أنا دار الحكمة وعلي بابها". هذا حديث  غريب  منكر  روى بعضهم هذا الحديث عن شريك  -
ا فيه عن الصنابحي وال نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك. وفي الباب ولم يذكرو 

 عن ابن عباس.
حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي  -3808

 وقاص عن أبيه قال:
ما ذكرت؛ ثالثا "أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال أما  -

قالهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلن أسبه ألن تكون لي واحدة  منهن أحب إلي من حمر 
النعم، سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول لعلي وخلفه في بعض مغازيه؟ فقال له علي 

لم: أما ترضى يا رسول هللا تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وس
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر ألعطين 
الراية رجال يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا، قال فأتاه 

آلية }ندع أبناءنا وأبناءكم وبه رمد  فبصق في عينه فدفع الراية إليه ففتح هللا عليه وأنزلت هذه ا



ونساءنا ونساءكم{ اآلية. دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال 
 اللهم هؤالء أهلي". هذا حديث  حسن  غريب  صحيح  من هذا الوجه.

 باب   -88
اق عن حدثنا عبد هللا بن أبي زياد أخبرنا األحوص بن جواب عن يونس بن أبي إسح -3809

 أبي إسحاق عن البراء قال:
"بعث النبي صلى هللا عليه وسلم جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى اآلخر  -

خالد بن الوليد وقال إذا كان القتال فعلي، قال فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية فكتب معي 
على النبي صلى هللا عليه وسلم  خالد  كتابا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بشيء به، قال فقدمت

فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله، قال قلت 
أعوذ باهلل من غضب هللا ومن غضب رسوله وإنما أنا رسول  فسكت". هذا حديث  حسن  غريب  ال 

 نعرفه إال من هذا الوجه.
 باب   -89

نذر الكوفي أخبرنا محمد بن فضيل عن األجلح عن أبي الزبير عن حدثنا علي بن الم -3810
 جابر قال:

"دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع  -
ابن عمه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما انتجيته ولكن هللا انتجاه". هذا حديث  حسن  

ه إال من حديث األجلح وقد رواه غير ابن فضيل عن االجلح. ومعنى قوله: ولكن غريب  ال نعرف
 هللا انتجاه يقول إن هللا أمرني أن أنتجي معه.

 باب   -90
حدثنا علي بن المنذر أخبرنا ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي  -3811

 سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي:
علي ال يحل ألحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك". قال علي بن المنذر قلت "يا  -

لضرار بن صرد ما معنى هذا الحديث؟ قال ال يحل ألحد يستطرقه جنبا غيري وغيرك. هذا 
حديث  حسن  غريب  ال نعرفه إال من هذا الوجه. وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا الحديث 

 واستغربه.
 باب   -91

حدثنا إسماعيل بن موسى أخبرنا علي بن عابس عن مسلم المالئي عن أنس بن مالك  -3812
 قال:

"بعث النبي صلى هللا عليه وسلم يوم االثنين وصلى وعلي يوم الثالثاء". هذا حديث  غريب  ال  -
نعرفه إال من حديث مسلم  األعور، ومسلم  األعور ليس عندهم بذاك القوي. وقد روي هذا الحديث 



 ن مسلم عن حبة عن علي نحو هذا.ع
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي أخبرنا أبو نعيم عن عبد السالم بن حرب عن يحيى بن  -3813

 سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص
"أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى". هذا حديث   -

جه عن سعد عن النبي صلى هللا عليه وسلم ويستغرب هذا حسن  صحيح  وقد روي من غير و 
 الحديث من حديث يحيى بن سعيد األنصاري.

حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا أبو أحمد الزبيري عن شريك عن عبد هللا بن محمد بن  -3814
 عقيل عن جابر بن عبد هللا

من موسى إال أنه ال نبي  "أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون  -
بعدي". هذا حديث  حسن  غريب  من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم 

 سلمة.
 باب   -92

حدثنا محمد بن حميد الرازي أخبرنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن  -3815
 عمرو ابن ميمون عن ابن عباس:

ليه وسلم أمر بسد األبواب إال باب علي". هذا حديث  غريب  ال نعرفه "أن النبي صلى هللا ع -
 عن شعبة بهذا اإلسناد إال من هذا الوجه.

حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا علي بن جعفر بن محمد بن علي قال أخبرني  -3816
 أخي موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي

 بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب:
"أن النبي صلى هللا عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين قال: من أحبني وأحب هذين وأباهما  -

وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة". هذا حديث  حسن  غريب  ال نعرفه من حديث جعفر بن 
 محمد إال من هذا الوجه.

 باب   -93
بن حميد أخبرنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو بن  حدثنا محمد -3817

 ميمون عن ابن عباس قال:
"أول من صلى علي". هذا حديث  غريب  من هذا الوجه ال نعرفه من حديث شعبة عن أبي  -

بلج إال من حديث محمد بن حميد وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم. وقال بعض أهل العلم أول 
م من الرجال أبو بكر الصديق، وأسلم علي وهو غالم  ابن ثمان سنين، وأول من أسلم من من أسل

 النساء خديجة".
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قاال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن  -3818



 عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من األنصار عن زيد بن أرقم قال:
قال عمرو بن مرة فذكرت ذلك إلبراهيم النخعي فأنكره وقال أول من أسلم  "أول من أسلم علي. -

. وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد.  أبو بكر الصديق". هذا حديث  حسن  صحيح 
 باب   -94

حدثنا عيسى بن عثمان بن أخي يحيى بن عيسى الرملي أخبرنا يحيى بن عيسى  -3819
 ن حبيش عن علي قال:الرملي عن األعمش عن عدي بن ثابت عن زر ب

أنه ال يحبك إال مؤمن  وال يبغضك  -النبي األمي  -"لقد عهد إلي النبي صلى هللا عليه وسلم  -
". قال عدي بن ثابت: أنا من القرن الذين دعا لهم النبي صلى هللا عليه وسلم. هذا  إال منافق 

.  حديث  حسن  صحيح 
غير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم عن أبي حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم و  -3820

 الجراح قال حدثني جابر بن صبيح قال حدثتني أم شراحيل قالت حدثتني أم عطية قالت:
"بعث النبي صلى هللا عليه وسلم جيشا فيهم علي، قالت فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه  -

هذا حديث  حسن  إنما نعرفه من وسلم وهو رافع  يديه ويقول: اللهم ال تمتني حتى تريني عليا". 
 هذا الوجه.

 مناقب أبي محمد طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه
حدثنا أبو سعيد األشج أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد  -3821

 ابن عبد هللا بن الزبير عن أبيه عن جده عبد هللا بن الزبير عن الزبير قال:
 صلى هللا عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع "كان على رسول هللا -

فأقعد تحته طلحة، فصعد النبي صلى هللا عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، قال فسمعت 
.  النبي صلى هللا عليه وسلم يقول أوجب طلحة". هذا حديث  حسن  صحيح  غريب 

ت بن دينار عن أبي نضرة قال قال جابر حدثنا قتيبة أخبرنا صالح بن موسى عن الصل -3822
 بن عبد هللا:

"سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه  -
األرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد هللا". هذا حديث  غريب  ال نعرفه إال من حديث الصلت بن 

 نار وضعفه وتكلموا في صالح بن موسى.دينار. وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دي
حدثنا أبو سعيد األشج أخبرنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي عن عقبة بن علقمة  -3823

 اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب يقول:
"سمعت أذني من في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يقول: طلحة والزبير جاراي في  -

 يب  ال نعرفه إال من هذا الوجه.الجنة". هذا حديث  غر 
حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار أخبرنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن  -3824



 طلحة عن عمه موسى بن طلحة قال:
"دخلت على معاوية فقال أال أبشرك؟ سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول طلحة ممن  -

 ه من حديث معاوية إال من هذا الوجه. قضى نحبه". هذا حديث  غريب  ال نعرف
 باب   -95

حدثنا محمد بن العالء أخبرنا يونس بن بكير أخبرنا طلحة بن يحيى عن موسى  -3825
 وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة

"أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا ألعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من  -
مسألته يوقرونه ويهابونه؟ فسأله األعرابي فأعرض عنه، ثم سأله  هو وكانوا ال يجترئون على

فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب  خضر  فلما 
رآني النبي صلى هللا عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال األعرابي أنا يا رسول 

حديث  حسن  غريب  ال نعرفه إال من حديث أبي كريب عن هللا، قال هذا ممن قضى نحبه". هذا 
يونس بن بكير. وقد روى غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث. وسمعت 

 محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد.
 مناقب الزبير بن العوام رضي هللا عنه

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن الزبير عن الزبير  حدثنا هناد  أخبرنا عبدة -3826
 قال:

"جمع لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبويه يوم قريظة فقال بأبي وأمي". هذا حديث  حسن   -
.  صحيح 

 باب   -96
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائدة عن عاصم عن زر عن علي  -3827

 ب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:بن أبي طال
، ويقال الحواري  - "إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام". هذا حديث  حسن  صحيح 

 الناصر.
 باب   -97

حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا أبو داود الحضري وأبو نعيم عن سفيان عن محمد بن  -3828
  صلى هللا عليه وسلم يقول:المنكدر عن جابر قال: سمعت رسول هللا

قال من يأتينا بخير  -وزاد أبو نعيم فيه يوم األحزاب  -"إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير  -
.  القوم؟ قال الزبير أنا، قالها ثالثا قال الزبير أنا". هذا حديث  حسن  صحيح 

 باب   -98
 شام بن عروة قال:حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن صخر بن جورية عن ه -3829



"أوصى الزبير إلى ابنه عبد هللا صبيحة الجمل فقال: ما مني عضو  إال وقد جرح مع رسول  -
هللا صلى هللا عليه وسلم حتى انتهى ذلك إلى فرجه". هذا حديث  حسن  غريب  من حديث حماد 

 بن زيد.
 مناقب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري رضي هللا عنه

ا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد حدثن -3830
 الرحمن بن عوف قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة،  -
عد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وس

 زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة".
أخبرنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه  -3831

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف، 
لحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى هللا وقد روي هذا ا

 عليه وسلم نحو هذا، وهذا أصح من الحديث األول.
حدثنا صالح بن مسمار المروزي أخبرنا ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمر  -3832

أن رسول هللا صلى  بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه أن سعيد بن زيد حدثه في نفر
 هللا عليه وسلم قال:

"عشرة  في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد  -
الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص" قال فعد هؤالء التسعة وسكت عن العاشر. فقال القوم 

هلل أبو األعور في الجنة، قال هو سعيد بن ننشدك هللا يا أبا األعور من العاشر؟ قال نشدتموني با
 زيد ابن عمرو بن نفيل، وسمعت محمدا يقول هذا أصح من الحديث األول.

 باب   -99
حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن مضر عن صخر بن عبد هللا عن أبي سلمة عن عائشة أن  -3833

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول:
دي، ولن يصبر عليكن إال الصابرون" قال ثم تقول عائشة فسقى هللا "إن أمركن لمما يهمني بع -

أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف وقد كان وصل أزواج النبي صلى هللا عليه 
.  وسلم بمال بيعت بأربعين ألفا. هذا حديث  حسن  صحيح  غريب 

حمد بن عثمان قاال أخبرنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وأ -3834
قريش بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة 

.  ألمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف". هذا حديث  حسن  غريب 
 مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه، واسم أبي وقاص مالك بن وهيب



لعذري أخبرنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن حدثنا رجاء بن محمد ا -3835
 قيس عن سعد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

"اللهم استجب لسعد إذا دعاك". وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن النبي صلى  -
 هللا عليه وسلم قال: "اللهم استجب لسعد إذا دعاك". وهذا أصح.

 باب   -100
دثنا أبو كريب وأبو سعيد األشج قاال أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن ح -3836

 جابر بن عبد هللا قال:
"أقبل سعد  فقال النبي صلى هللا عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ  خاله". هذا حديث  حسن   -

هللا عليه غريب  ال نعرفه إال من حديث مجالد، وكان سعد  من بني زهرة وكانت أم النبي صلى 
 وسلم من بني زهرة، لذلك قال النبي صلى هللا عليه وسلم هذا خالي.

 باب   -101
حدثنا الحسن بن الصباح البزار أخبرنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد ويحيى بن  -3837

 سعيد سمعا سعيد بن المسيب يقول قال علي:
ال لسعد، قال له يوم أحد ارم فداك "ما جمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أباه وأمه ألحد إ -

. وفي الباب عن سعد. وقد روى  أبي وأمي، ارم أيها الغالم الحزور". هذا حديث  حسن  صحيح 
 غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد.

عيد حدثنا قتيبة أخبرنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن س -3838
 ابن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال:

. وقد روي هذا  - "جمع لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبويه يوم أحد". هذا حديث  صحيح 
 الحديث عن عبد هللا بن شداد بن الهاد عن علي عن النبي صلى هللا عليه وسلم.

سعد بن إبراهيم عن عبد حدثنا بذلك محمود بن غيالن أخبرنا وكيع  أخبرنا سفيان عن  -3839
 هللا بن شداد عن علي بن أبي طالب قال:

"ما سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إال لسعد فإني سمعته يوم أحد يقول  -
.  ارم سعد  فداك أبي وأمي". هذا حديث  صحيح 

 باب   -102
بن عامر بن ربيعة أن عائشة حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد هللا  -3840
 قالت:

"سهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجال صالحا يحرسني  -
الليلة، قالت فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة السالح فقال من هذا؟ فقال سعد بن أبي 

: وقع في نفسي خوف  وقاص، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال سعد  



على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم 
 نام". هذا حديث  حسن  صحيح .

 مناقب أبي األعور واسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي هللا عنه
بن يساف عن عبد هللا بن حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم  أخبرنا حصين  عن هالل  -3841

 ظالم المازني عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال:
"أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم. قيل وكيف ذاك؟ قال كنا  -

مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحراء فقال اثبت حراء فإنه ليس عليك إال نبي أو صديق  أو 
، قيل ومن هم؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة  شهيد 

. وقد  والزبير وسعد  وعبد الرحمن بن عوف، قيل فمن العاشر قال أنا". هذا حديث  حسن  صحيح 
 روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم.

ن محمد حدثني شعبة عن الحر بن الصباح عن حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حجاج ب -3842
عبد الرحمن بن األخنس عن سعيد بن زيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا 

.  حديث  حسن 
 مناقب أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي هللا عنه

حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا وكيع  أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر  -3843
 عن حذيفة بن اليمان قال:

"جاء العاقب والسيد إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقاال ابعث معنا أمينك، قال فإني سأبعث  -
معكم أمينا حق أمين، فأشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة". قال وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا 

. وقد روي عن ابن عمر  الحديث عن صلة قال سمعته منذ ستين سنة. هذا حديث  حسن  صحيح 
وأنس عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "لكل أمة أمين  وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن 

 الجراح".
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا سلم بن قتيبة وأبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال  -3844

 قال حذيفة:
 "قلب صلة بن زفر من ذهب". -

ي أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد هللا بن شقيق حدثنا أحمد الدورق -3845
 قال:

"قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر، قلت ثم  -
 من؟ قالت ثم عمر، قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح، قلت ثم من؟ فسكتت".

يز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العز  -3846
 هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:



"نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح". هذا حديث  حسن  إنما  -
 نعرفه من حديث سهيل .

 ن عبد المطلب رضي هللا عنهمناقب أبي الفضل عم النبي صلى هللا عليه وسلم وهو العباس ب
حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد هللا بن الحارث قال حدثني  -3847

 عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب
"أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مغضبا وأنا عنده فقال  -

يا رسول هللا ما لنا ولقريش إذا تالقوا بينهم تالقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا لقونا ما أغضبك؟ قال 
بغير ذلك، قال فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال والذي نفسي 

بيده ال يدخل قلب رجل اإليمان حتى يحبكم هلل ولرسوله، ثم قال: يا أيها الناس من آذى عمي 
.فقد آذاني   فإنما عم الرجل صنو أبيه". هذا حديث  حسن  صحيح 

 باب   -103
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد هللا عن إسرائيل عن عبد األعلى عن  -3848

 سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
، ال نعرفه إال من حديث إسرائيل."العباس مني وأنا منه". قال هذا حديث  حسن  صحيح  غ -  ريب 

 باب   -104
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي أخبرنا شبابة أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن األعرج  -3849

 عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:
ه". هذا "العباس عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن عم الرجل صنو أبيه أو من صنو أبي -

 حديث  حسن  غريب  ال نعرفه من حديث أبي الزناد إال من هذا الوجه.
 باب   -105

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي أخبرنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت األعمش  -3850
 يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي:

إن عم الرجل صنو أبيه". وكان عمر  "أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لعمر في العباس: -
.  كلمه في صدقته. هذا حديث  حسن 

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن  -3851
 مكحول عن كريب عن ابن عباس قال:

تى أدعو "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للعباس إذا كان غداة االثنين فأتني أنت وولدك ح -
لهم بدعوة ينفعك هللا بها وولدك، فغدا وغدونا معه فألبسنا كساء ثم قال: اللهم اغفر للعباس وولده 
مغفرة ظاهرة وباطنة ال تغادر ذنبا، اللهم احفظه في ولده". هذا حديث  حسن  غريب  ال نعرفه إال 

 من هذا الوجه.



 مناقب جعفر بن أبي طالب أخي علي رضي هللا عنهما
حدثنا علي بن حجر أخبرنا عبد هللا بن جعفر عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن  -3852

 أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"رأيت جعفرا يطير في الجنة مع المالئكة". هذا حديث  حسن  غريب  من حديث أبي هريرة ال  -

ى بن معين وغيره عبد هللا بن جعفر وهو نعرفه إال من حديث عبد هللا بن جعفر، وقد ضعف يحي
 والد علي بن المديني. وفي الباب عن ابن عباس.

 
 باب   -106

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا خالد  الحذاء عن عكرمة عن  -3853
 أبي هريرة قال:

ول هللا صلى هللا عليه "ما احتذى النعال وال انتعل، وال ركب المطايا، وال ركب الكور بعد رس -
.  وسلم أفضل من جعفر". هذا حديث  حسن  صحيح  غريب 

حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبيد هللا بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن  -3854
البراء بن عازب: "أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي 

 حديث  حسن  صحيح . وخلقي". وفي الحديث قصة . هذا
حدثنا أبو سعيد األشج أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التميمي أخبرنا إبراهيم أبو  -3855

 إسحاق المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال:
أنا  -"إن كنت ألسأل الرجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم عن اآليات من القرآن  -

أسأله إال ليطعمني شيئا؛ فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبن حتى  ما -أعلم بها منه 
يذهب به إلى منزله فيقول المرأته: يا أسماء أطعمينا فإذا أطعمتنا أجابني، وكان جعفر  يحب 
المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه؛ فكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكنيه بأبي 

ث  غريب  وأبو إسحاق المخزومي هو إبراهيم بن الفضل المديني وقد تكلم فيه المساكين". هذا حدي
 بعض أهل الحديث من قبل حفظه.

مناقب أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب، رضي هللا 
 عنه

د عن حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا أبو داود الحفري عن سفيان عن يزيد بن أبي زيا -3856
 ابن أبي نعم عن أبي سعيد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة". -
حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا جرير وابن فضيل عن يزيد نحوه. هذا حديث حسن  -3857

 صحيح. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي.



ن بن وكيع وعبد بن حميد قإال أخبرنا خالد بن مخاد أخبرنا موسى بن حدثنا سفيا -3858
يعقوب الزمعي عن عبد هللا بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر قال أخبرني مسلم بن أبي سهل 

 النبال قال أخبرني الحسن بن أسامة بن زيد قال أخبرني أبي أسامة بن زيد قال:
لة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى هللا عليه "طرقت النبي صلى هللا عليه وسلم ذات لي -

وسلم وهو مشتمل على شيء ال أدري ما هو، فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت 
مشتمل عليه فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه. فقال: هذا ابناي وابنا ابنتي اللهم إني أحبهما 

 فأحبهما وأحب من يحبهما". هذا حديث حسن غريب.
حدثنا عقبة بن مكرم البصري العمي أخبرنا وهب بن جرير بن حازم أخبرنا أبي عن  -3859

 محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم:
"أن رجال من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال ابن عمر:  -

هللا عليه وسلم؛ وسمعت انظروا الى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول هللا صلى 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ان الحسن والحسين هما ريحأنتاي من الدنيا". هذا حديث 

صحيح. وقد رواه شعبة عن محمد بن أبي يعقوب. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى هللا عليه 
 وسلم نحو هذا. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي.

 حدثنا أبو سعيد إالشج أخبرنا أبو خالد األحمر أخبرنا رزين قال حدثتني سلمى قالت: -3860
 -"دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك؟ قالت رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -

وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت مالك يا رسول هللا؟ قال شهدت قتل الحسين  -تعني في المنام 
 ذا حديث غريب.آنفا". ه
حدثنا أبو سعيد إالشج أخبرنا عقبة بن خالد حدثني يوسف بن إبراهيم انه سمع أنس بن  -3861

 مالك يقول:
"سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال الحسن والحسين، وكان  -

 حديث أنس.يقول لفاطمة ادعي لي ابني فيشمهما ويضمهما إليه". هذا حديث غريب من 
 باب -108

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن عبد هللا األنصاري أخبرنا األشعث هو ابن عبد  -3862
 الملك عن الحسن عن أبي هريرة قال:

"صعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المنبر فقال: إن ابني هذا سيد يصلح هللا على يديه بين  -
 ني الحسن بن علي.فئتين". هذا حديث حسن صحيح. قال يع

 باب -109
حدثنا الحسين بن حريث أخبرنا علي بن الحسين ابن واقد حدثني أبي حدثني عبد هللا  -3863

 بن بريدة قال: سمعت أبا بريدة يقول:



"كان ريول هللا صلى هللا عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران  -
 صلى هللا عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم يمشيان ويعثران فنزل رسول هللا

قال: صدق هللا }إنما أموالكم وأوالدكم فتنة{ نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر 
 حتى قطعت حديثي ورفعتهما". هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد.

رنا إسماعيل بن عياش عن عبد هللا بن عثمان بن خثيم عن حدثنا الحسن بن عرفة أخب -3864
 سعد بن راشد عن يعلى بن مرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"حسن مني وأنا من حسين، أحب هللا من أحب حسينا، حسين سبط من إالسباط". هذا حديث  -
 حسن.
 زهري عن أنس بن مالك قال:حدثنا محمد بن يحي أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ال -3865

"لم يكن أحد منهم أشبه برسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الحسن بن علي". هذا حديث  -
 حسن صحيح.

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحي بن سعيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي  -3866
 جحيفة قال:

علي يشبهه". هذا حديث حسن صحيح. "رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان الحسن بن  -
 وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير.

حدثنا خالد بن أسلم البغدادي أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسان عن  -3867
 حفصة بنت سيرين قالت حدثني أنس بن مالك قال:

ي أنفه ويقول ما رأيت مثل هذا "كنت عند ابن زياد فجئ برأس الحسين فجعل يقول بقضيب ف -
حسنا لم يذكر، قالت قلت أما إنه كان من أشبههم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم". هذا حديث 

 حسن صحيح غريب.
حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد هللا ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق  -3868

 عن هانئ بن هانئ عن علي قال:
برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما بين الصدر الى الرأس، والحسين أشبه  "الحسن أشبه -

 برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان اسفل من ذلك". هذا حديث حسن غريب.
 حدثنا واصل بن عبد األعلى أخبرنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمير قال: -3869

حابه نضدت في المسجد في الرحبة فأنتهيت إليهم وهم "لما جئ برأس عبيد هللا ابن زياد وأص -
يقولون قد جاءت قد جاءت فإذا حية قد جاءت تخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد هللا 
بن زياد فمكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك 

 مرتين أو ثالثا". هذاحديث حسن صحيح.
 باب -110



حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قإال أخبرنا محمد بن يوسف عن  -3870
 إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن منهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال:

"سألتني أمي متى عهدك؟ تعني بالنبي صلى هللا عليه وسلم؛ فقلت مالي به عهد منذ كذا  -
آتي النبي صلى هللا عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله وكذا، فنالت مني فقلت لها دعيني 

أن يستغفر لي ولك؛ فأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى 
العشاء ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا؟ حذيفة؟ قلت نعم. قال ما حاجتك غفر هللا لك 

رض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي وألمك؟ قال إن هذا ملك لم ينزل إلى األ
ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة". هذا 

 حديث حسن غريب من هذا الوجه ال نعرفه إال من حديث إسرائيل.
ثابت  حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا أبو أسامة عن فضيل ابن مرزوق عن عدي بن -3871

 عن البراء:
"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما". هذا  -

 حديث حسن صحيح.
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عامر العقدي أخبرنا زمعة بن صالح عن سلمة بن  -3872

 وهران عن عكرمة عن ابن عباس قال:
عليه وسلم حامل الحسن بن علي على عاتقه فقال رجل نعم المركب  "كان رسول هللا صلى هللا -

ركبت ياغالم. فقال النبي صلى هللا عليه وسلم ونعم الراكب هو". هذا حديث غريب ال نعرفه إال 
 من هذا الوجه. وزمعة بن صالح قد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

برنا شعبة عن عدي بن ثابت قال حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخ -3873
 سمعت البراء بن عازب قال:

"رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم واضع الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه  -
 فأحبه". هذا حديث حسن صحيح.

 مناقب أهل بيت النبي صلى هللا عليه وسلم
الحسن عن جعفر بن محمد عن أبيه حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي أخبرنا زيد بن  -3874

 عن جابر بن عبد هللا قال:
"رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب  -

فسمعته يقول: يا أيها الناس اني تركت فيكم من إن أخذتم به لن تضلوا كتاب هللا وعترتي أهل 
يد وزيد بن ارقم وحذيفة بن أسيد. هذا حديث غريب حسن بيتي". وفي الباب عن أبي ذر وأبي سع

 من هذا الوجه. وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان وغير واحد من أهل العلم.
حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا محمد بن سليمان بن األصبهاني عن يحيى بن عبيد عن  -3875



وسلم قال نزلت هذه اآلية على النبي  عطاء عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى هللا عليه
صلى هللا عليه وسلم }إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا{ في بيت أم 

سلمة، فدعا النبي صلى هللا عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلى خلف ظهره 
الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة  فجلله بكساء ثم قال: اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم

وأنا معهم يا رسول هللا؟ قال أنت على مكانك وأنت الى خير". وفي الباب عن أم سلمة ومعقل 
 بن يسار وأبي الحمراء وأنس بن مالك. هذا حديث غريب من هذا الوجه.

عن  حدثنا علي بن المنذر الكوفي أخبرنا محمد بن فضيل أخبرنا األعمش عن عطيه -3876
أبي سعيد واألعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن زيد بن ارقم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 وسلم:
"اني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من اآلخر؛ كتاب هللا حبل  -

وا ممدود من السماء الى األرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظر 
 كيف تخلفوني فيهما". هذا حديث حسن غريب.

حدثنا بن أبي عمر أخبرنا سفيان عن كثير النواء عن أبي إدريس عن المسيب بن نجبة  -3877
 قال قال علي بن أبي طالب قال النبي صلى هللا عليه وسلم:

هم؟ قال "إن كل نبي أعطي سبعة نجباء رفقاء أو قال رقباء وأعطيت أنا أربعة عشر، قلنا من  -
أنا وابناي وجعفر وحمزة وأبو بكر وعمر ومصعب بن عمير وبالل وسلمان وعمار والمقداد 

وحذيفة وعبد هللا بن مسعود". هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن 
 علي موقوفا.

وسف عن حدثنا أبو داود سليمان بن األشعث أخبرنا يحيى ابن معين أخبرنا هشام بن ي -3878
عبد هللا بن سليمان النوفلي عن محمد بن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن ابن عباس 

 قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"أحبوا هللا لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب هللا، وأحبوا أهل بيتي بحبي". هذا حديث حسن  -

 غريب إنما نعرفه من هذا الوجه.
 بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، وأبي عبيدة بن الجراح رضي هللا عنهممناقب معاذ 

حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا حميد بن عبد الرحمن عن داود العطار عن معمر عن  -3879
 قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

وأصدقهم حياء عثمان بن عفان،  "ارحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر هللا عمر، -
وأعلمهم بالحالل والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، واقرؤهم أبي بن كعب، ولكل أمة 
أمين. وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح". هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وقد 

 وه.رواه أبو قالبة عن أنس عن النبي صلى هللا عليه وسلم نح



حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أخبرنا خالد الحذاء عن  -3880
 قالبة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألبي بن كعب:

"إن هللا أمرني أن أقرأ عليك }لم يكن الذين كفروا{ . قال وسماني؟ قال نعم فبكى". هذا حديث  -
 يح وقد روي هذا الحديث عن أبي ابن كعب عن النبي صلى هللا عليه وسلم.حسن صح

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك  -3881
 قال:

"جمع القرآن على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أربعة كلهم من األنصار أبي بن كعب  -
ثابت وأبو زيد، قال قلت ألنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي". هذا  ومعاذ بن جبل وزيد بن

 حديث حسن صحيح.
حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي  -3882

 هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن "نعم الرجل أبو بكر. نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيد -

حضير. نعم الرجل ثابت ابن قيس بن شماس. نعم الرجل معاذ بن جبل. نعم الرجل معاذ بن 
 عمرو بن الجموح". هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث سهيل.

حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر  -3883
 اليمان قالعن حذيفة بن 

"جاء العاقب والسيد إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقاال ابعث معنا أمينك قال فاني سابعث  -
معكم أمينا حق أمين فأشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة. قال وكان أبو إسحاق إذا حدث بهذا 
الحديث عن صلة قال سمعته منذ ستين سنة". هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عمر 

نس عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "لكل أمة أمين وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن وأ
 الجراح".

 مناقب سلمان الفارسي رضي هللا عنه
حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبي عن الحسن بن صالح عن أبي ربيعة األيادي عن  -3884

 وسلم:الحسن عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 
"إن الجنة تشتاق الى ثالثة: علي وعمار وسلمان". هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من  -

 حديث الحسن بن صالح.
 مناقب عمار بن ياسر وكنيته أبو اليقظان رضي هللا عنه

حدثنامحمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن  -3885
 ي قال:هانئ بن هانئ عن عل

"جاء عمار بن ياسر يستأذن على النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: ائذنوا له مرحبا بالطيب  -



 المطيب". هذا حديث حسن صحيح.
حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبيد هللا بن موسى عن عبد العزيز بن سياه عن  -3886

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ابن يسار عن عائشة قالت قال 
"ما خير عمار بين أمرين إال اختار ارشدهما". هذا حديث حسن غريب ال نعرفه من حديث  -

عبد العزيز بن سياه وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس وله ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز 
 ثقة روى عنه يحيى بن آدم.

يع أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا وك -3887
 اربيعة عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال

"كنا جلوسا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: إني ال أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا  -
باللذين من بعدي. واشار الى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود 

ذا حديث حسن. وروى إبراهيم بن سعد هذا الحديث عن سفيان الثوري عن عبد الملك فصدقوه" ه
بن عمير عن هالل مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه. وقد 

روى سالم المرادي الكوفي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى 
 هللا عليه وسلم نحو هذا.

حدثنا أبو مصعب المديني أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العالء بن عبد الرحمن عن  -3888
 أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"أبشر يا عمار تقتلك الفئة الباغية". وفي الباب عن أم سلمة وعبد هللا بن عمرو وأبي اليسر  -
 من حديث العالء بن عبد الرحمن.وحذيفة. هذا حديث حسن صحيح غريب 

 مناقب أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه
حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا ابن نمير عن األعمش عن عثمان بن عمير هو أبو  -3889

اليقظان عن أبي حرب بن أبي األسود الديلي عن عبد هللا بن عمرو قال سمعت رسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم يقول:

الخضراء وال أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر". وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي "ما اظلت  -
 ذر. هذا حديث حسن.

حدثنا العباس العنبري أخبرنا النضر بن محمد أخبرنا عكرمة بن عمار حدثني أبو  -3890
 زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

الخضراء وال أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق وال أوفى من أبي ذر؛ شبه عيسى  "ما اظلت -
ابن مريم، فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول هللا افتعرف ذلك له قال نعم فاعرفوه" هذا 

حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال "أبو ذر يمشي في 
 األرض بزهد عيسى بن مريم".



 مناقب عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه
حدثنا علي بن سعيد الكندي أخبرنا أبو محياة يحي بن يعلي عن عبد الملك بن عمير  -3891

 عن ابن أخي عبد هللا بن سالم قال:
"لما أريد قتل عثمان جاء عبد هللا بن سالم فقال له عثمان ما جاء بك؟ قال جئت في نصرك.  -

اطردهم عني فإنك خارجا خير لي منك داخال، فخرج عبد هللا الى الناس قال اخرج الى الناس ف
فقال أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فالن فسماني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبد 

هللا ونزلت في آيات من كتاب هللا، نزلت في }وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
القوم الظالمين{ ونزل }قل كفى باهلل شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم  واستكبرتم إن هللا ال يهدي

الكتاب{ إن هلل سيفا مغمودا عنكم وإن المالئكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم؛ فاهلل هللا في هذا الرجل أو تقتلوه فو هللا ألن قتلتموه لتطردن جيرانكم 

ولتسلن سيف هللا المغمود عنكم فال يغمد الى يوم القيامة، قالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا  المالئكة
عثمان" هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير وقد روى شعيب بن صفوان 
هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير فقال عمر بن محمد بن عبد هللا بن سالم عن جده عبد هللا 

 م.بن سال
حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس  -3892

 الخوالني عن يزيد بن عميرة قال:
"لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال: أجلسوني فقال إن  -

والتمسوا العلم عند أربعة  العلم واإليمان مكانهما. من ابتغاهما وجدهما، يقول ذلك ثالث مرات
رهط: عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد هللا بن مسعود وعند عبد هللا ابن 

سالم الذي كان يهوديا فأسلم. فاني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول انه عاشر عشرة 
 في الجنة" وفي الباب عن سعد. هذا حديث حسن غريب.

 هللا بن مسعود رضي هللا عنهمناقب عبد 
حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحي بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه عن سلمة  -3893

 بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
بعهد ابن "اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي؛ أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكو  -

مسعود" هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود ال نعرفه إال من حديث يحي بن 
سلمة ابن كهيل، ويحي بن سلمة يضعف في الحديث وأبو الزعراء اسمه عبد هللا ابن هانئ، وأبو 

الزعراء اللذي روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة اسمه عمرو بن عمرو وهو ابن أخي أبي 
 حوص صاحب ابن مسعود.إال

حدثنا أبو كريب أخبرنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن  -3894



 األسود بن يزيد انه سمع أبا موسى يقول:
"لقد قدمت أنا وأخي من اليمن وما نرى حينا إال أن عبد هللا بن مسعود رجل من أهل بيت  -

من دخوله ودخول أمه على النبي صلى هللا عليه وسلم".  النبي صلى هللا عليه وسلم، لما نرى 
 هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق.

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن  -3895
 عبد الرحمن بن يزيد قال:

ل هللا صلى هللا عليه وسلم هديا ودال فنأخذ عنه "أتينا حذيفة فقلنا حدثنا بأقرب الناس من رسو  -
ونسمع منه، قال كان أقرب الناس هديا ودال وسمتا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن مسعود 
حتى يتوارى منا في بيته ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان 

 ذا حديث حسن صحيح.ابن أم عبد هو من أقربهم الى هللا زلفا". ه
حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا صاعد الحراني أخبرنا زهير أخبرنا منصور عن  -3896

 أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"لم كنت مؤمرا أحد منهم من غير مشورة ألمرت عليهم ابن أم عبد". هذا حديث إنما نعرفه من  -

 إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي. حديث
حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن  -3897

 علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
 "لو كنت مؤمرا أحدا من غير مشورة ألمرت ابن أم عبد". -

شفيق ابن سلمة عن مسروق عن عبد  حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن األعمش عن -3898
 هللا بن عمرو قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"خذوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة".  -
 هذا حديث حسن صحيح.

دة عن خيثمة حدثنا الجراح بن مخلد البصري أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتا -3899
 بن أبي سبرة قال:

"أتيت المدينة فسألت هللا ان ييسر لي جليسا صالحا فيسر أي أبا هريرة فجلست إليه فقلت له  -
اني سألت هللا ان ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي فقال من أين أنت فقال من أهل الكوفة جئت 

وة وابن مسعود صاحب طهور التمس الخير واطلبه فقال أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدع
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونعليه وحذيفة صاحب سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعمار 

الذي أجاره هللا من الشيطان على لسان نبيه وسلمان صاحب الكتابين، قال قتادة والكتابان 
من ابن أبي سبرة اإلنجيل والقرآن". هذا حديث حسن غريب صحيح وخيثمة هو ابن عبد الرح

 نسب الى جده.



 مناقب حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه
حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي اليقظان  -3900

 عن زاذان عن حذيفة قال:
"قالوا يا رسول هللا لو استخلفت؟ قال إن استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم؛ ولكن ما حدثتم  -

فصدقوه وما أقراكم عبد هللا فاقرؤوه. قال عبد هللا فقلت إلسحاق بن عيسى يقولون هذا عن  حذيفة
 أبي وائل قال ال عن زاذان ان شاء هللا". هذا حديث حسن وهو حديث شريك.

 مناقب زيد بن حارثة رضي هللا عنه
ن أبيه حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا محمد بن بكر عن أبي جريج عن زيد بن أسلم ع -3901

 عن عمر
"أنه فرض ألسامة في ثالثة آالف وخمسمائة وفرض لعبد هللا بن عمر في ثالثة آالف فقال  -

عبد هللا بن عمر ألبيه لم فضلت أسامة علي فوهللا ما سبقني إلى مشهد. قال ألن زيدا كان أحب 
م على حبي". إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منك فآثرت حب رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 هذا حديث حسن غريب.
حدثنا قتيبة أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد هللا  -3902

 بن عمر عن أبيه قال:
"ما كنا ندعو زيد بن حارثة إال زيد بن محمد حتى نزلت }ادعوهم ألبائهم هو أقسط عند هللا{  -

 ". هذا حديث صحيح.
بن مخلد وغير واحد قالوا أخبرنا محمد ابن عمر بن الرومي أخبرنا علي حدثنا الجراح  -3903

بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال أخبرني جبلة بن حارثة اخو 
 زيد قال:

"قدمت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت له يا رسول هللا ابعث معي أخي زيدا. قال  -
معك لم أمنعه، قال زيد يا رسول هللا وهللا ال أختار عليك أحدا، قال فرأيت رأى هو ذا فإن انطلق 

أخي أفضل من رأيي". هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث بن الرومي عن علي بن 
 مسهر.
حدثنا أحمد بن الحسن أخبرنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد هللا بن  -3904

 :دينار عن ابن عمر
"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في  -

امرأته فقال إن تطعنوا في امرأته فقد كنتم تطعنون في امرأة أبيه من قبل وأيم هللا إن كان لخليقا 
لإلمارة وإن كان من أحب الناس الي وإن هذا من أحب الناس الي بعده". هذا حديث حسن 

 حيح.ص



حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد هللا بن دينار عن ابن عمر  -3905
 عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس.

 مناقب أسامة بن زيد رضي هللا عنه
حدثنا أبو كريب أخبرنا يونس بن بكير عن محمد ابن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن  -3906

 د بن أسامة بن زيد عن ابه قال:السباق عن محم
"لما ثقل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبطت وهبط الناس المدينة فدخلت على رسول هللا  -

صلى هللا عليه وسلم وقد اصمت فلم يتكلم فجعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع يده علي 
 ويرفعها فأعرف أنه يدعو لي". هذا حديث حسن غريب.

الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت  حدثنا -3907
 طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت:

"أراد النبي صلى هللا عليه وسلم ان ينحى مخاط أسامة قالت عائشة دعني حتى أنا الذي افعل  -
 قال يا عائشة أحبيه فاني أحبه". هذا حديث حسن غريب.

لحسن أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبو عوانة قال حدث عمر بن أخبرنا أحمد بن ا -3908
 أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال أخبرني أسامة بن زيد قال:

"كنت جالسا إذ جاء علي والعباس يستأذنا فقاال يا أسامة استأذن لنا على رسول هللا صلى هللا  -
ن قال أتدري ما جاء بهما؟ قلت ال. فقال عليه وسلم فقلت يا رسول هللا علي والعباس يستأذنا

النبي صلى هللا عليه وسلم: لكني أدري ائذن لهما. فدخال فقاال يا رسول هللا جئناك نسألك أي 
أهلك أحب إليك؟ قال فاطمة بنت محمد قاال جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك قال أحب أهلي 

قإال ثم من؟ قال ثم علي بن أبي طالب،  الي من قد أنعم هللا عليه وأنعمت عليه أسامة بن زيد،
فقال العباس يا رسول هللا جعلت عمك آخرهم قال إن عليا قد سبقك بالهجرة". هذا حديث حسن 

 وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة.
 مناقب جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه

زئدة عن بيان عن قيس بن حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا معاوية بن عمرو األزدي أخبرنا  -3909
 أبي حازم عن جرير بن عبد هللا قال:

"ما حجبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت وال رآني إال ضحك". هذا حديث حسن  -
 صحيح.
حدثنا أحمد بن منيع حدثني معاوية بن عمرو حدثني زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد  -3910

 عن قيس عن جرير قال:
ني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منذ أسلمت وال رآني إال تبسم". هذا حديث حسن "ما حجب -

 صحيح.



 مناقب عبد هللا بن العباس رضي هللا عنه
حدثنا بندار ومحمود بن غيالن قإال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن ليث عن أبي  -3911

 جهضم عن ابن عباس:
هللا عليه وسلم مرتين". هذا حديث مرسل ولبو  "انه رأى جبرئيل مرتين ودعا له النبي صلى -

 جهضم لم يدرك ابن عباس واسمه موسى بن سالم.
حدثنا محمد بن حاتم المؤدب أخبرنا قاسم بن مالك المزني عن عبد الملك بن أبي  -3912

 سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال:
مرتين". هذا حديث حسن غريب "دعا لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ان يؤتيني هللا الحكم  -

 من هذا الوجه من حديث عطاء وقد رواه عكرمة عن ابن عباس.
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثقفي أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة عن  -3913

 ابن عباس قال:
"ضمني إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة". هذا حديث حسن  -

 حيح.ص
 مناقب عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه

 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: -3914
"رأيت في المنام كأنما بيدي قطعة استبرق وال أشير بها الى موضع من الجنة إال طارت به  -

 عليه وسلم فقال إن اخاك رجل إليه فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى هللا
 صالح أو ان عبد هللا رجل صالح". هذا حديث حسن صحيح.

 مناقب عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنه
حدثنا عبد هللا بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن عبد هللا بن المؤمل عن ابن  -3915

 أبي مليكة عن عائشة
في بيت الزبير مصباحا فقال يا عائشة ما أرى أسماء إال "أن النبي صلى هللا عليه وسلم رأى  -

 قد نفست فال تسموه حتى أسميه فسماه عبد هللا وحنكه بتمرة". هذا حديث حسن غريب.
 مناقب أنس بن مالك رضي هللا عنه

 حدثنا قتيبة أخبرنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك قال: -3916
ى هللا عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت بأبي وأمي يا رسول هللا "مر رسول هللا صل -

إنيس قال فدعا لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالث دعوات قد رأيت منهن اثنتين في الدنيا 
وأنا ارجو الثالثة في اآلخرة". هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا 

 نس بن مالك عن النبي صلى هللا عليه وسلم.الحديث من غير وجه عن أ
حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن  -3917



 أنس بن مالك عن أم سليم أنها قالت:
"يا رسول هللا أنس بن مالك خادمك ادع هللا له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما  -

 ديث حسن صحيح.أعطيته". هذا ح
حدثنا زيد بن أخرم الطائي أخبرنا أبو داود عن شعبة عن جابر عن أبي نصر عن  -3918

 أنس قال:
"كناني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببقلة كنت اجتنيها". هذا حديث غريب ال نعرفه إال من  -

يثمة البصري هذا الوجه من حديث جابر الجعفي عن أبي نصر وأبو نصر هو خيثمة ابن أبي خ
 روى عن أنس أحاديث.

حدثنا إبراهيم بن يعقوب أخبرنا زيج بن الحباب أخبرنا ميمون أبو عبد هللا أخبرنا ثابت  -3919
 البناني قال قال لي لنس بن مالك:

"يا ثابت خذ عني فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني إني أخذته عن رسول هللا صلى هللا عليه  -
 صلى هللا عليه وسلم عن جبرئيل وأخذه جبرئيل عن هللا عز وجل".وسلم وأخذه رسول هللا 

حدثنا أبو كريب أخبرنا زيد بن الحباب عن ميمون أبي عبد هللا عن ثابت عن أنس بن  -3920
مالك نحو حديث إبراهيم بن يعقوب ولم يذكر فيه "وأخذه النبي صلى هللا عليه وسلم عن جبرئيل" 

 ن حديث زيد بن حباب.هذا حديث غريب ال نعرفه إال م
 حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم إالحول عن أنس قال: -3921

"ربما قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يا ذا األذنين قال أبو أسامة يعني يمازحه". هذا  -
 حديث حسن غريب صحيح.

"قلت ألبي العالية سمع  -أبي خلدة قال:حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا أبو داود عن  -3922
أنس من النبي صلى هللا عليه وسلم؟ قال خدمه عشر سنين ودعا له النبي صلى هللا عليه وسلم 

وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين وكان فيها ريحان يجد منه ريح المسك". هذا 
عند أهل الحديث وقد أدرك أنس حديث حسن غريب. وأبو خلدة اسمه خالد ابن دينار وهو ثقة 

 بن مالك وروى عنه.
 مناقب أبي هريرة رضي هللا عنه

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن  -3923
 سعيد المقبري عن أبي هريرة قال:

حديثا كثيرا  "قلت يا رسول هللا اسمع منك اشياء فال أحفظها قال ابسط رداءك فبسطته فحدث -
 فما نسيت شيئا حدثني به". هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة.

حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدي أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سماك عن  -3924
 أبي الربيع عن أبي هريرة قال:



على قلبي قال فما نسيت  "أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم فبسطت ثوبي عنده ثم أخذه فجمعه -
 بعده" هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن  -3925
 ابن عمر أنه قال ألبي هريرة:

ث "يا أباهريرة أنت كنت الزمنا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأحفظنا لحديثه" هذا حدي -
 حسن.
حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرنا أحمد بن سعيد الحراني أخبرنا محمد بن سلمة  -3926

 عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن مالك بن أبي عامر قال:
 -يعني أبا هريرة  -"جاء رجل الى طلحة بن عبيد هللا فقال يا أبا محمد أرأيت هذا اليماني  -

ل هللا صلى هللا عليه وسلم منكم نسمع منه مإال نسمع منكم أو يقول على اهو أعلم بحديث رسو 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لم يقل؟ قال إما أن يكون سمع من رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم ما لم نسمع عنه وذلك أنه كان مسكينا ال شيء له ضيفا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

لى هللا عليه وسلم؛ وكنا نحن أهل بيوتات وغنى وكنا ناتي رسول هللا صلى مع يد رسول هللا ص
هللا عليه وسلم طرفي النهار ال أشك إال أنه سمع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لم نسمع 

وال تجد أحدا فيه خير يقول على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما لم يقل" هذا حديث حسن 
 من حديث محمد ابن إسحاق وقد رواه يونس بن بكير وغيره عن محمد بن غريب ال نعرفه إال

 إسحاق.
حدثنا بشر بن آدم بن ابنة ازهر السمان أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث أخبرنا أبو  -3927

 خلدة أخبرنا أبو العالية عن أبي هريرة قال قال لي النبي صلى هللا عليه وسلم:
ال ما كنت ارى ان في دوس أحدا فيه خير" هذا حديث غريب " ممن أنت؟ قلت من دوس. ق -

 صحيح. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار، وأبو العالية اسمه رفيع.
حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد بن زيد أخبرنا المهاجر عن أبي العالية  -3928

 الرياحي عن أبي هريرة قال:
ات فقلت يا رسول هللا ادع هللا فيهن بالبركة فضمهن ثم "أتيت النبي صلى هللا عليه وسلم بتمر  -

دعا لي فيهن بالبركة فقال لي خذهن فاجعلهن في مزودك هذا أو في هذا المزود كلما أردت ان 
تأخذ منه شيئا أدخل يدك فيه فخذه وال تنثره نثرا، فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق 

كان ال يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع". في سبيل هللا وكنا نأكل منه ونطعم و 
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي 

 هريرة.
حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا أسامة بن زيد عن عبد هللا  -3929



 بن رافع قال:
نت أبا هريرة؟ قال أما تفرق مني؟ قلت بلى وهللا إني ألهابك، قال كنت "قلت ألبي هريرة لم ك -

ارعى غنم أهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكنت اضعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار ذهبت 
 بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة". هذا حديث حسن غريب.

ينار عن وهب بن منبه عن أبيه حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن د -3930
 همام بن منبه عن أبي هريرة قال:

"ليس أحد أكثر حديثا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مني إال عبد هللا بن عمرو فإنه كان  -
 يكتب وكنت ال أكتب".

 مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه
ن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أبو مسهر عن سعيد ب -3931

 عن عبد الرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به". هذا حديث  -

 حسن غريب.
أخبرنا عمرو بن واقد عن يونس  حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا عبد هللا بن محمد الثقلي -3932

 بن حلبس عن أبي إدريس الخوالني قال:
"لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن حمص ولى معاوية فقال الناس عزل عميرا  -

وولى معاوية. فقال عمير ال تذكروا معاوية اال بخير فاني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 يقول اللهم اهد به".

 رو بن العاص رضي هللا عنهمناقب عم
حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول  -3923

 هللا صلى هللا عليه وسلم:
"أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص". هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث ابن لهيعة  -

 عن مشرح وليس إسناده بالقوي.
بن منصور أخبرنا أبو أسامة عن نافع ابن عمير الجمحي عن ابن أبي  حدثنا إسحاق -3934

 مليكة قال قال طلحة بن عبيد هللا سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول:
"إن عمرو بن العاص من صالحي قريش". هذا حديث إنما نعرفه من حديث نافع بن عمر  -

 يكة لم يدرك طلحة.الجمحي ونافع ثقة وليس إسناده بمتصل. ابن أبي مل
 مناقب خالد بن الوليد رضي هللا عنه

 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال: -3935
"نزلنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منزال فجعل الناس يمرون فيقول رسول هللا صلى هللا  -



فالن. فيقول نعم عبد هللا هذا. فيقول من هذا؟ فأقول  عليه وسلم من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول
فالن. فيقول بئس عبد هللا هذا. حتى مر خالد بن الوليد فقال من هذا؟قلت هذا خالد بن الوليد 

قال نعم عبد هللا خالد بن الوليد سيف من سيوف هللا". هذا حديث غريب وال نعرف لزيد بن أسلم 
ل عندي. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي هللا سماعا من أبي هريرة وهو حديث مرس

 عنه.
 مناقب سعد بن معاذ رضي هللا عنه

 حدثنا محمود بن غيالن أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: -3936
"أهدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه. فقال رسول هللا  -

سلم: اتعجبون من هذا المنديل؟ سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا". وفي صلى هللا عليه و 
 الباب عن أنس. هذا حديث حسن صحيح.

حدثنا محمود بن غيالن، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه  -3937
 سمع جابر بن عبد هللا يقول:

وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم: اهتز له عرش  "سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: -
 الرحمن". وفي الباب عن أسيد بن حضير وأبو سعيد رميثة. هذا حديث صحيح.

 حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: -3938
مة في بني قريظة. "لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، وذلك لحك -

 فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: إن المالئكة كانت تحمله". هذا حديث صحيح غريب.
 مناقب قيس بن سعد بن عبادة رضي هللا عنه

حدثنا محمد بن مرزوق البصري، أخبرنا محمد بن عبد هللا األنصاري، حدثني أبي عن  -3939
 ثمامة عن أنس قال:

د من النبي صلى هللا عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من األمير. قال "كان قيس بن سع -
 األنصاري: يعني مما يلي من اموره". هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث األنصاري.

 حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا األنصاري نحوه ولم يذكر فيه قول األنصاري. -3940
 مناقب جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه

حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان، عن محمد بن  -3941
 المنكدر، عن جابر بن عبد هللا قال:

 "جاءني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس براكب بغل وال برذون". هذا حديث حسن -
 صحيح.
، عن أبي الزبير، حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا بشر بن السري عن حماد ابن سلمة -3942

 عنجابر قال:



"استغفر لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة البعير خمسا وعشرين مرة". هذا حديث حسن  -
غريب صحيح. ومعنى ليلة البعير ما روي من غير وجه عن جابر أنه كان من النبي صلى هللا 

ط ظهره الى المدينة، يقول عليه وسلم في سفر فباع بعيره من النبي صلى هللا عليه وسلم واشتر 
جابر: ليلة بعت من النبي صلى هللا عليه وسلم من البعير استغفر لي خمسا وعشرين مرة. كان 

جابر قد قتل ابوه عبد هللا بن عمرو بن حرام يوم أحد وترك بنات، وكان جابر يعولهن وينفق 
هكذا روي في حديث عن  عليهن، فكان النبي صلى هللا عليه وسلم يبر جابرا ويرحمه بسبب ذلك.

 جابر نحو هذا.
 مناقب مصعب بن عمير رضي هللا عنه

حدثنا محمود بن غيالن، أخبرنا أبو أحمد، أخبرنا سفيان عن األعمش عن أبي وائل  -3943
 عن خباب قال:

"هاجرنا مع النبي صلى هللا عليه وسلم نبتغي وجه هللا، فوقع أجرنا على هللا، فمنا من مات لم  -
ن أجره شيء، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها، وإن مصعب بن عمير مات ولم يترك يأكل م

اال ثوبا كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجاله. وإذا غطوا به رجليه خرج رأسه، فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه االذخر". هذا حديث حسن صحيح.

د، أخبرنا ابن إدريس، عن األعمش، عن أبي وائل، عن خباب بن االرت حدثنا هنا -3944
 نحوه.

 مناقب البراء بن مالك رضي هللا عنه
حدثنا عبد هللا بن أبي زياد، أخبرنا سيار، أخبرنا جعفر ابن سليمان، أخبرنا ثابت وعلي  -3945

 بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
من أشعث أغبر ذي طمرين ال يؤيه له، لو أقسم على هللا البره، منهم البراء بن مالك". "كم  -

 هذا حديث حسن غريب.
 مناقب أبي موسى األشعري رضي هللا عنه

حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي، أخبرنا أبو يحيى الحماني عن يزيد بن عبد هللا  -3946
 عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى 

"يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير ال داود". هذا حديث غريب حسن صحيح. وفي  -
 الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس.

 مناقب سهل بن سعد رضي هللا عنه
 حدثنا محمد بن عبد هللا بن بزيع، أخبرنا الفضيل بن سليمان، أخبرنا أبو حازم عن -3947

 سهل بن سعد قال:
"كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يحفر الخندق ونحن ننقل التراب فيمر بنا فقال:  -



اللهم ال عيش اال عيش اآلخرة، فاغفر لألنصار والمهاجرة". هذا حديث حسن صحيح غريب من 
 هذا الوجه. أبو حازم اسمه سلمة بن دينار األعرج الزاهد.

بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن قتادة، حدثنا أنس بن حدثنا محمد  -3948
 مالك، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول:

"اللهم ال عيش اال عيش اآلخرة فأكرم األنصار والمهاجرة". هذا حديث حسن صحيح. وقد  -
 روي من غير وجه عن أنس.

 عليه وسلم وصحبهباب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى هللا 
حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري، أخبرنا موسى ابن إبراهيم بن كثير األنصاري  -4949

قال: سمعت طلحة بن خراش يقول: سمعت جابر بن عبد هللا يقول: سمعت النبي صلى هللا عليه 
 وسلم يقول:

ر بن عبد هللا، وقال "ما تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني، قال طلحة: فقد رأيت جاب -
موسى: وقد رأيت طلحة، قال يحي وقال لي موسى: وقد رأيتني ونحن نرجو هللا". هذا حديث 

حسن غريب ال نعرفه إال من حديث موسى بن إبراهيم األنصاري. وروى علي بن المديني وغير 
 واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث. 

عن األعمش عن إبراهيم عن عبيدة هو السلماني عن  حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية -3950
 عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم اللذين يلونهم ثم يأتي قوم بعد ذلك تسبق إيمانهم  -
. هذا حديث شهاداتهم أو شهاداتهم إيمانهم". وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين وبريدة

 حسن صحيح.
 ما جاء قي فضل من بايع تحت الشجرة

 حدثنا محمود بن غيالن، أخبرنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن األعمش قال: -3952
"سمعت ذكوان أبا صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال  -

نفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم وال تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أ
 نصيفه". هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله نصيفه: يعني نصف مده.

حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا أبو معاوية، عن األعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد  -3953
 الخدري عن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوه.

ن إبراهيم بن سعد أخبرنا عبيدة بن أبي رايطة، حدثنا محمد بن يحي، أخبرنا يعقوب ب -3954
 عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد هللا بن مغفل قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"هللا هللا في أصحابي، ال تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن ابغضهم  -
آذى هللا، ومن آذى هللا يوشك ان فببغضي ابغضهم، ومن اذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد 



 يأخذه". هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.
حدثنا محمود بن غيالن، أخبرنا ازهر السمان عن سليمان التيمي، عن خداش، عن أبي  -3955

 الزبير، عن جابر عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:
 ب الجمل األحمر" هذا حديث حسن غريب."ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة اال صاح -

حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر ان عبدا لحاطب جاء الى رسول  -3956
 هللا صلى هللا عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال:

"يا رسول هللا ليدخلن حاطب النار، فقال: كذبت، ال يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية". هذا  -
 صحيح.حديث حسن 

حدثنا أبو كريب، أخبرنا عثمان بن ناجية، عن عبد هللا ابن مسلم أبي طيبة، عن عبد  -3957
 هللا بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

"ما من أحد من أصحابي يموت بأرض اال بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة". هذا حديث  -
عن عبد هللا بن مسلم أبي طيبة عن ابن بريدة عن النبي صلى هللا غريب. وقد روي هذا الحديث 
 عليه وسلم مرسال، وهذا أصح.

حدثنا أبو بكر بن نافع، أخبرنا النضر بن حماد، أخبرنا سيف بن عمر، عن عبيد هللا  -3958
 بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

يسبون أصحابي فقولو لعنة هللا على شركم". هذا حديث منكر ال نعرفه من "إذا رأيتم الذين  -
 حديث عبيد هللا بن عمر إال من هذا الوجه.

 ما جاء في فضل فاطمة رضي هللا عنها
حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة قال: سمعت  -3959

 ى المنبر:النبي صلى هللا عليه وسلم يقول وهو عل
"إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فال إذن ثم ال  -

إذن ثم ال إذن، إال أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنها بضعة مني، 
 يريبني مارابها، ويؤذيني ما آذاها". هذا حديث حسن صحيح.

سعيد الجوهري، أخبرنا األسود بن عامر، عن عبد هللا بن عطاء، عن  حدثنا إبراهيم بن -3960
 ابن بريدة، عن أبيه قال:

"كان أحب النساء الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي". قال إبراهيم:  -
 يعني من أهل بيته. هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.

منيع، أخبرنا إسماعيل بن علية، عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد حدثنا أحمد بن  -3961
 هللا بن الزبير، ان عليا ذكر بنت أبي جهل، فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم فقال:

إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها". هذا حديث حسن صحيح.  -



ابن الزبير، وقال غير واحد عن ابن أبي مليكة عن هكذا قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن 
المسور بن مخرمة، ويحتمل ان يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعا، وقد رواه عمرو ابن 

 دينار عن ابن مليكة عن المسور بن مخرمة نحو حديث الليث.
بن نصر  حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي، أخبرنا علي بن قادم، أخبرنا اسباط -3962

الهمداني، عن السدي، عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن ارقم، أن رسول هللا صلى هللا عليه 
 وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين:

"أنا حرب لمن حاربتهم، وسلم لمن سالمتهم". هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه.  -
 وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف.

مود بن غيالن، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، أخبرنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حدثنا مح -3963
 حوشب عن أم سلمة

"أن النبي صلى هللا عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء ثم قال: اللهم  -
هؤالء أهل بيتي وخاصتي؛ أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا 

هللا؟ قال: إنك على خير". هذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا  رسول
 الباب. وفي الباب عن أنس وعمر بن أبي سلمة وأبي الحمراء.

حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عثمان بن عمر، أخبرنا سرائيل عن ميسرة بن حبيب،  -3964
 ؤمنين قالت:عن المنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم الم

"ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودال وهديا برسول هللا في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول هللا  -
صلى هللا عليه وسلم قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى هللا عليه وسلم قام إليها فقبلها 

مجلسها فقبلته  وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من
وأجلسته في مجلسها، فلما مرض النبي صلى هللا عليه وسلم دخلت فاطمة فاكبت عليه فقبلته ثم 
رفعت رأسها فبكت، ثم اكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت، فقلت: إن كنت الظن أن هذه من 

أيت حين اعقل نسائنا فإذا هي من النساء، فلما توفي النبي صلى هللا عليه وسلم قلت لها: أر 
اكببت على النبي صلى هللا عليه وسلم، فرفعت رأسك فبكيت، ثم اكببت عليه فرفعت رأسك 

فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت إني اذا لبذرة، أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم 
أخبرني أني اسرع أهله لحوقا به وذلك حين ضحكت". هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

 الحديث من غير وجه عن عائشة. وقد روي هذا
حدثنا حسين بن يزيد الكوفي، أخبرنا عبد السالم بن حرب عن أبي الجحاف عن جميع  -3965

 بن عمير التيمي قال:
"دخلت مع عمتي عائشة فسئلت: أي الناس كان أحب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟  -

ان ما علمت صواما قواما". هذا حديث قالت: فاطمة، فقيل: من الرجال، قالت: زوجها، إن ك



حسن غريب. قال: وأبو الجحاف داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري حدثنا أبو 
 الجحاف وكان مرضيا.

 من فضل عائشة رضي هللا عنها
حدثنا يحيى بن درست، أخبرنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة  -3966
 قالت:

حرون بهداياهم يوم عائشة، قالت: فاجتمع صواحباتي الى أم سلمة فقلن: يا أم "كان الناس يت -
سلمة ان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وأنا نريد الخير كما تريد عائشة، فقولي لرسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم يأمر الناس يهدون إليه أينما كان، فذكرت ذلك أم سلمة، فأعرض عنها، ثم 

فاعادت الكالم، فقالت: يا رسول هللا إن صواحباتي قد ذكرن ان الناس يتحرون  عاد إليها
بهداياهم يوم عائشة فأمر الناس يهدون أينما كنت، فلما كانت الثالثة قالت ذلك، قال: يا أم سلمة 

ال تؤذيني في عائشة، فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في لحف امرأة منكن غيرها". وقد روى 
لحديث عن حماد بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه بعضهم هذا ا

وسلم مرسال. هذا حديث غريب. وقد روي عن هشام بن عروة هذا الحديث عن عوف بن 
الحارث عن رميثة عن أم سلمة شيئا من هذا، وهذا حديث قد روي عن هشام بن عروة فيه 

 ل عن هشام بن عروة نحو حديث حماد بن زيد.روايات مختلفة، وقد روى سليمان بن بال
حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق عن عبد هللا بن خمرو بن علقمة المكي عن  -3967

 ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عائشة
"أن جبرئيل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: هذه  -

يا واآلخرة". هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عبد هللا بن عمرو زوجتك في الدن
ابن علقمة، وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث، عن عبد هللا ابن عمرو بن علقمة بهذا 

اإلسناد مرسال، ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه 
 لى هللا عليه وسلم شيئا من هذا.عن عائشة، عن النبي ص

حدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد هللا بن المبارك، ابن معمر، عن الزهري عن أبي  -3968
 سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 "يا عائشة هذا جبرئيل وهو يقرأ عليك السالم، قالت قلت: وعليه السالم ورحمة هللا وبركاته ترى  -
 ما ال نرى". هذا حديث حسن صحيح.

حدثنا سويد، أخبرنا عبد هللا بن المبارك، أخبرنا ذكريا عن الشعبي، عن أبي سلمة بن  -3963
 عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 صحيح."إن جبرئيل يقرأ عليك السالم، فقلت: وعليه السالم ورحمة هللا". هذا حديث حسن  -
حدثنا حميد بن مسعدة، أخبرنا زياد بن الربيع، أخبرنا خالد بن سلمة المخزومي، عن  -3970



 أبي بردة عن أبي موسى قال:
"ما أشكل علينا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إال وجدنا  -

 عندها منه علما". هذا حديث حسن صحيح غريب.
سم بن دينار الكوفي، أخبرنا معاوية عن عمرو عن زائدة، عن عبد الملك بن حدثنا القا -3971

 عمير، عن موسى بن طلحة قال:
 "ما رأيت أحدا افصح من عائشة". هذا حديث حسن صحيح غريب. -

حدثنا إبراهيم بن يعقوب وبندار قاال: أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا عبد العزيز بن  -3972
 الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاصالمختار، أخبرنا خالد 

"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استعمله على جيش ذات السالسل، قال: فأتيته فقلت: يا  -
رسول هللا أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قلت: من الرجال؟ قال: ابوها". هذا حديث حسن 

 صحيح.
خبرنا يحيى بن سعيد االموي عن إسماعيل بن أبي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، أ -3973

 خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو ابن العاص
"أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، قال: من  -

 الرجال؟ قال: ابوها". هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث إسماعيل عن قيس.
لي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن حدثنا ع -3974

 معمر األنصاري عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:
"فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". وفي الباب عن عائشة وأبي  -

بن معمر. هو أبو طوالة األنصاري  موسى. هذا حديث حسن صحيح. وعبد هللا بن عبد الرحمن
 مديني وهو ثقة.

حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق  -3975
 عن عمرو بن غالب

"أن رجال نال من عائشة عند عمار بن ياسر قال: اغرب مقبوحا منبوحا، اتؤذي حبيبة رسول  -
 يث حسن صحيح.هللا صلى هللا عليه وسلم". هذا حد

حدثنا بندار، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن أبي  -3976
 حصين، عن عبد هللا بن زياد االسدي قال:

يعني عائشة". هذا حديث  -"سمعت عمار بن ياسر يقول: "هي زوجته في الدنيا واآلخرة  -
 حسن صحيح.

 المعتمر بن سليمانعن حميد، عن أنس قال:حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا  -3977
"قيل يا رسول هللا من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال: ابوها". هذا حديث  -



 حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أنس.
 فضل خديجة رضي هللا عنها

عن أبيه، عن حدثنا أبو هشام الرفاعي، أخبرنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة،  -3977
 هائشة قالت:

"ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن  -
أكون أدركتها، وما ذلك إال لكثرة ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لها وإن كان ليذبح الشاة 

 فيتتبع بها صديق خديجة فيهديها لهن". هذا حديث حسن صحيح غريب.
حدثنا الحسين بن حريث، أخبرنا الفضل بن موس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن  -3979

 عائشة، قالت:
"ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة، وما تزوجني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال بعد ما  -

ماتت، وذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب، الصخب فية 
 نصب". هذا حديث حسن صحيح.وال 

حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، أخبرنا عبدة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد  -3980
هللا بن جعفر، قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 يقول:
الباب عن أنس وابن "خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران". وفي  -

 عباس. هذا حديث حسن صحيح.
حدثنا أبو بكر بن زنجوية، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس، أن  -3981

 النبي صلى هللا عليه وسلم قال:
"حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية  -

 ث صحيح.امرأة فرعون". هذا حدي
 في فضل أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم

حدثنا العباس العنبري، أخبرنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، أخبرنا سلم بن  -3982
 جعفر، وكان ثقة، عن الحكم بن ابان، عن عكرمة قال:

"قيل البن عباس بعد صالة الصبحماتت فالنة؛ لبعض أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم  -
د، قيل له اتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأيتم آية فسج

فاسجدوا؟ فاي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم". هذا حديث غريب ال 
 نعرفه إال من هذا الوجه.

خبرنا كنانة، حدثتنا حدثنا بندار، أخبرنا عبد الصمد، أخبرنا هاشم بن سعيد الكوفي، أ -3983
 صفية بنت حيي قالت:



"دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد بلغني عن حفصة وعائشة كالم فذكرت ذلك  -
له، فقال: اال قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون، وعمي موسى، وكان 

وسلم منها، وقالوا: نحن أزواج  الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول هللا صلى هللا عليه
النبي صلى هللا عليه وسلم وبنات عمه". وفي الباب عن أنس. هذا حديث غريب ال نعرفه إال من 

 حديث هاشم الكوفي وليس إسناده بذاك.
حدثنا إسحاق بن منصور وعبد بن حميد، قاال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن  -3984

 ثابت، عن أنس قال:
صفية أن حفصة قالت "بنت يهودي"، فبكت فدخل عليها النبي صلى هللا عليه وسلم وهي  "بلغ -

تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي، فقال النبي صلى هللا عليه 
وسلم: وإنك البنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيم تفخر عليك؟ ثم قال: "اتقي هللا 

 ا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.ياحفصة". هذ
حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثني موسى بن يعقوب  -3985

 الزمعي، عن هاشم بن هاشم، ان عبد هللا ابن وهب أخبره أن أم سلمة أخبرته:
فضحكت، "أن الرسول صلى هللا عليه وسلم دعا فاطمة عام الفتح، فناجاها فبكت، ثم حدثها  -

قالت: فلما توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها، قالت: أخبرني 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة اال مريم 

 بنت عمران فضحكت". هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
برنا محمد بن يوسف، أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة عن حدثنا محمد بن يحيى، أخ -3985

 أبيه عن عائشة، قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"خيركم خيركم ألهله، وأنا خيركم ألهلي، وإذا مات صاحبكم فدعوه". هذا حديث حسن صحيح  -

 .وروى هذا، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن النبي صلى هللا عليه وسلم مرسل
حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائدة  -3986

 عن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
"ال يبلغني أحد من أحد من أصحابي شيئا فاني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر، فإنه  -

هللا عليه وسلم بمال فقسمه النبي صلى هللا عليه وسلم فأنتهيت  عبد هللا: فأتي رسول هللا صلى
الى رجلين جالسين وهما يقوالن: وهللا ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه هللا، وال الدار 

اآلخرة، فنثيت حين سمعتها فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبرته فاحمر وجهه، وقال: 
بأكثر من هذا فصبر". هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد زيد  دعني عنك، فقد أوذي موسى

 في هذا اإلسناد رجل.
حدثنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبد هللا بن محمد، أخبرنا عبيد هللا بن موسى  -3987



والحسين بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائدة عن ابن 
 هللا عليه وسلم شيئا من هذا من غير هذا الوجه".مسعود عن النبي صلى 

 فضل أبي بن كعب رضي هللا عنه
حدثنا محمود بن غيالن، أخبرنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن عاصم، قال: سمعت زر  -3988

 بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب:
ن فقرأ عليه }لم "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له" إن هللا أمرني أن أقرأ عليك القرآ -

يكن الذين كفروا{ وقرأ فيها: ان الدين عند هللا الحنيفة المسلمة ال اليهودية، وال النصرانية، وال 
المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه: لو أن البن آدم واديا من مال البتغى إليه ثانيا، 

اال تراب، ويتوب هللا على من تاب". هذا ولو كان إليه ثانيا البتغى ثالثا، وال يمال جوف ابن آدم 
حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه. وروى عبد هللا ابن عبد الرحمن بن ابزي عن 
أبيه عن أبي بن كعب أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ألبي بن كعب: "إن هللا أمرني أن أقرأ 

 عليه وسلم قال ألبي "إن هللا تعالى عليك القرآن". وقد روى قتادة عن أنس أن النبي صلى هللا
 أمرني أن أقرأ عليك القرآن".

 في فضل األنصار وقريش
حدثنا بندار أخبرنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن عبد هللا ابن محمد بن عقيل عن  -3989

 الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
امرأ من األنصار". وبهذا اإلسناد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "لو "لوال الهجرة لكنت  -

 سلك األنصار واديا أو شعبا لكنت مع األنصار". هذا حديث حسن.
حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن  -3990

ال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم في البراء بن عازب أنه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم أو ق
األنصار: "ال يحبهم اال مؤمن وال يبغضهم إال منافق. من أحبهم فأحبه هللا، ومن ابغضهم 

 فابغضهم هللا، فقلنا له أنت سمعته من البراء؟ فقال: إياي حدث". هذا حديث صحيح.
: سمعت قتادة عن حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة قال -3991

 أنس قال:
"جمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ناسا من األنصار، فقال: هلم هل فيكم أحد من غيركم،  -

فقالوا: ال، اال ابن أخت لنا فقال: ابن أخت القوم منهم، ثم قال: إن قريشا حديث عهدهم بجاهلية 
الناس بالدنيا وترجعون برسول هللا ومصيبة، وإني أردت ان اجبرهم واتالفهم. أما ترضون ان يرجع 

صلى هللا عليه وسلم الى بيوتكم، قالوا: بلى، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لو سلك 
الناس واديا أو شعبا وسلكت األنصار واديا أو شعبا لسلكتوادي األنصار وشعبهم". هذا حديث 

 صحيح.



علي بن زيد ابن جدعان أخبرنا النصر بن حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا هشيم ، أخبرنا  -3992
 أنس عن زيد بن ارقم:

"أنه كتب الى أنس بن مالك يعزيه فيمن اصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة، فكتب إليه:  -
اني أبشرك ببشرى من هللا؛ اني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: اللهم اغفر 

هم". هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه قتادة، عن لألنصار ولذراري األنصار ولذراري ذراري
 النضر بن أنس، عن زيد بن ارقم.

 حدثنا عبدة بن عبد هللا الخزاعي البصري أخبرنا أبو داود، -3993
وعبد الصمد، قاال: أخبرنا محمد بن ثابت البنائي عن أبيه عن أنس ابن مالك عن أبي طلحة 

 :قال: قال لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 "اقرا قومك السالم فإنهم ما علمت اعفة صبر". هذا حديث حسن صحيح. -

حدثنا الحسين بن حريث، أخبرنا الفضل بن موسى، عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية  -3994
 عن أبي سعيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:

ن مسيئهم واقبلوا من "أال إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي وإن كرشي األنصار فاعفوا ع -
 محسنهم". هذا حديث حسن. وفي الباب عن أنس.

حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث  -3995
 عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

محسنهم واعفوا عن "األنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من  -
 مسيئهم". هذا حديث صحيح.

حدثنا أحمد بن الحسن أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إسماعيل بن سعد أخبرنا  -3996
صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد ابن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن 

 سعد عن أبيه قال: قال
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 يرد هوان قريش اهأنه هللا". هذا حديث غريب. "من -
حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي عن صالح بن  -3997

 كيسان عن ابن شهاب بهذا اإلسناد نحوه.
حدثنا محمود بن غيالن حدثنا بشر السري والمؤمل قاال: أخبرنا سفيان عن حبيب بن  -3998

 ن جبير عن ابن عباس: إن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لي:أبي ثابت عن سعيد ب
 "ال يبغض األنصار أحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر". هذا حديث حسن صحيح. -

حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو يحيى الحبائي عن األعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن  -3999
 عليه وسلم: سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا



 "اللهم اذقت أول قريش نكاال؛ فاذق آخرهم نواال". هذا حديث حسن صحيح غريب. -
 حدثنا عبد الوهاب الوراق، حدثني يحيى بن سعيد االموي عن األعمش نحوه. -4000
حدثنا القسم بن دينار الكوفي أخبرنا إسحاق بن منصور عن جعفر األحمر عن عطاء  -4001

 النبي صلى هللا عليه وسلم قال: بن السائب عن أنس أن
"اللهم اغفر لألنصار، والبناء األنصار، والبناء ابناء األنصار ولنساء األنصار". هذا حديث  -

 حسن غريب من هذا الوجه.
 باب ما جاء في أي دور األنصار خير

حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد األنصاري، أنه سمع أنس بن  -4002
 الك يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:م
"اال أخبركم بخير دور األنصار، أو بخير األنصار؟ قالوا: بلى يا رسول هللا. قال بنو النجار،  -

ثم الذين يلونهم بنو عبد االشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو 
ثم بسطهن كالرامي بيديه، قال: وفي دور األنصار كلها  ساعدة ثم قال: بيديه فقبض أصابعه،

خير". هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن أنس عن أبي أسيد الساعدي عن 
 النبي صلى هللا عليه وسلم.

حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث  -4003
 الساعدي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:عن أنس بن مالك عن أبي أسيد 

"خير دور بني األنصار دور بني النجار، ثم دور بني عبد االشهل، ثم بني الحارث بن  -
الخزرج، ثم بني ساعدة وفي كل دور األنصار خير، فقال سعد: ما أرى رسول هللا صلى هللا 

ر". هذا حديث حسن صحيح. وأبو أسيد عليه وسلم اال قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثي
 الساعدي اسمه: مالك بن ربيعة.

حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة بن سالم، أخبرنا أحمد ابن بشير عن مجالد عن  -4004
 الشعبي عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 "خير ديار األنصار بنو النجار". هذا حديث غريب. -
حدثنا أبو السائب، أخبرنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال  -4005

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
 "خير األنصار بنو عبد االشهل". هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. -
 

 


