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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 وال حول وال قوة إال باهللا

  األوائل

أخربنا الشيخ اإلمام العامل احلافظ، مشس الدين أبو احلجاج يوسف بن خليل بن عبد اهللا، الدمشقي، قراءة 
أخربنا الشيخ أبن عبد اهللا : بيه األول، سنة مثان وثالثني حبلب، قالعليه، وأنا أمسع يف اجلمعة عشرين ر

حممد بن أيب زيد محد بن أيب نصر اخلباز الكراين، أنا أبو منصور حممود بن إمساعيل بن حممد الصرييف 
 بن قراءة عليه، وأنا أمسع، أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن شاذان األعرج، أنا أبو بكر عبد اهللا بن حممد

  .حممد بن فورك القباب، أنا أبو بكر أمحد بن عمرو ابن أيب عاصم النبيل، رمحه اهللا

ثنا حممود بن خالد، ثنا مروان بن حممد، ثنا ابن هليعة، عن يزيد ابن أيب حبيب، عن الوليد بن عبادة، عن 
 على، عن زايدة، حدثنا أبو بكر، ثنا حسني بن: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبيه قال

أنا أول شفيع يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن املختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، قال
  .اجلنة 

قال رسول اهللا : حدثنا هدبة، ثنا محاد بن سلمة، عن على بن زيد، عن أيب نضرة، عن ابن عباس، قال
  . القيامة وال فخر أنا أول من تنشق عنه األرض يوم: صلى اهللا عليه وسلم 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو بكر بن أيب النضر، ثنا سليمان بن املغرية، عن ثابت عن أنس، قال
: فيقول. أنا حممد: من أنت؟ فأقول: أنا أول من يأيت باب اجلنة، فأستفتح، فيقول اخلازن: عليه وسلم 

  .نعم بك أمرت أن ال أفتح ألحد قبلك 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عبيد بن حساب، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، قالحدثنا حممد بن
  .فيقول آدم،ائتوا نوحاً، فإنه أول رسول بعثه اهللا : وسلم 

وقال آدم؛ ولكن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :حدثنا هدبة، ثنا مهام، عن قتادة، عن أنس قال
  .بعثه اهللا إىل أهل األرض ائتوا نوحاً فإنه أول رسول 

حدثنا أبو بكر، ثنا حممد بن مصعب، ثنا األوزاعي، عن الزهري عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا 
أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه األرض، وأول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عنه، قال

  .شافع وأول مشفع 
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احل، ثنا بكر بن مضر، ثنا جعفر بن ربيعة، عن صاحل بن عطاء، بن حدثنا ابن عسكر، ثنا عثمان بن ص
  .خباب الدؤيل، عن عطاء بن أيب رباح، عن جابر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله

: حدثنا دحيم، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عثمان األفطس، عن الزهري، عن األعرج، عن أيب هريرة، قال

أنا أول من تنشق عنه األرض، فإذا موسى قائم آخذ بقائمة من : وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .قوائم العرش 

قال رسول : حدثنا أبو بكر، ثنا علي بن مسهر، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة،قال
 األرِض إال من ونِفخ ِفي الصوِر فَصِعق من ِفي السمواِت ومن ِفي"قال اهللا؛ : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

   ."شاء اهللا، ثُم نِفخ فيه أُخرى فإذا هم ِقيام ينظُرون

فأكون أول من يرفع رأسه، فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فال أدري أكان ممن رفع رأسه 
  .قبلي أو كان ممن استثنا اهللا 

  . هريرة مثلهحدثنا وهبان، ثنا خالد، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب

  .حدثنا أبو موسى، ثنا عبد الوهاب مثله

قال : حدثنا يعقوب بن محيد، ثنا أبو سلمة، ثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قال
  .أن أول من ضيف الضيف إبراهيم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال رسول : لمة عن أيب هريرة، قالحدثنا يعقوب، ثنا سلمة بن رجاء، عن حممد بن عمرو، عن أيب س
  .أول من اختنت إبراهيم، على رأس ثالثني ومائة سنة : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا أبو سعيد، ثنا عبد اهللا بن إدريس، عن ليث، عن جماهد، عن عائشة، قالت
  .أول من يكسى خليل اهللا إبراهيم : اهللا عليه وسلم 

:  بكر، ثنا وكيع، عن شعبة، عن املغرية بن النعمان، عن سعيد ابن جبرين عن ابن عباس، قالحدثنا أبو

  .أول اخلالئق يتلقى بثوب إبراهيم : قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال

    

ن حدثنا حممد بن سهل بن عسكر، ثنا الفريايب، ثنا سفيان، عن عمرو ابن قيس، عن املنهال بن عمرو، ع
أول من يكسى إبراهيم حلة ميانية عن ميني العرش، مث يكسى النيب : عبد اهللا بن احلارث، عن علي قال

  .صلى اهللا عليه وسلم حلة حربة، وهو عن ميني العرش 

قال : مسعت ابن عباس، قال: حدثنا هدبة، ثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أيب نضرة، قال
  .حنن اآلخرون األولون، آخر من يبعث وأول من حياسب : لم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

حدثنا حممد بن عون، ثنا حممد بن امساعيل بن عياش، ثنا أيب عن ضمضم، عن شريح بن عبيد، ثنا 
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  .أول من شاب أبراهيم، فأصبح باذاً أقرانه من الناس مشطا : قال كعب: احلارث بن احلارث، قال

أول ما فرضت الصالة : يينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالتحدثنا الشافعي، ثنا سفيان بن ع
  .ركعتني ركعتني 

ملا أقبل أهل اليمن، قال رسول : حدثنا أبو موسى، ثنا عفان بن مسلم، ثنا محاد، عن محيد، عن أنس، قال
  .ة قد جاءكم أهل اليمن، وهم أرق قلوباً، وأول من جاءنا باملصافح: اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثنا بقية بن الوليد، ثنا حبري بن سعد، عن : حدثنا احلوطي، وحممد بن مصفى وعمرو بن عثمان، قالوا
إن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا : خالد بن معدان، عن أيب عمرو السملي، أن عتبة بن عبد حدثهم

  .حلديثفذكر ا.كانت حاضنيت من بين سعد بن بكر : عليه وسلم ، كيف كان أول شأنك؟ قال

ثنا بقية، ثنا صفوان بن عمرو، عن حجر بن حجرن عن : حدثنا حممد بن مصفى وعمرو بن عثمان، قاال
أي شيء كان أول نبوتك؟ : جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال: أيب مرمي الكندي، قال

  .أخذ اهللا مين امليثاق كما أخذ من النبيني ميثاقهم، مث ذكره : قال

:  عمرو بن عثمان، ثنا الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، عن حيىي ابن أيب كثري، عن أيب سلمة، قالحدثنا

: ، فقلت"إقرأ": أو: فقلت . "يا أيها املُدِثر": سألت جابر بن عبد اهللا، أي القرآن أنزل أوالً، فقال

يا أيها املُدِثر، قُم ": ليأول ما أنزل اهللا ع. سأحدثكم، حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال
حدثنا املسيب بن واضح، ثنا عبد اهللا بن املبارك، عن إسحاق بن  . "فأِنذر، وربك فكِبر، وثيابك فطَهر

كنت من أول : أخربين أيب قال: حيىي ابن طلحة، حدثين عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا، أن عائشة قالت
  .من فاء يوم أحد 

ثمان بن ابراهيم بن حممد بن حاطب، حدثين أيب عن جده حممد بن حاطب، عن أمه حدثنا رمحويه، ثنا ع
فأتيت بك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، : أقبلت بك من أرض احلبشة، قالت: أم مجيل بنت الل، قالت

فتفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يا رسول اهللا، هذا حممد بن حاطب، وهو أول من مسي بك: فقلت
  . فيك ومسح على رأسك ودعا لك يف

قال : حدثنا إمساعيل بن هود، ثنا إسحق األزرق، عن شريك، عن عاصم عن أيب وائل، عن عبد اهللا، قال
  .يف الدماء : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أول ما يقضى بني الناس

قال : ئل، عن عبد اهللا، قالحدثنا أبو بكر، ثنا عبدة، وثنا ابن منري، ثنا وكيع، عن األعمش، عن أيب وا
  .يف الدماء : أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: حدثنا إمساعيل بن هود، ثنا إسحق األزرق، عن شريك، عن عاصم، عن أيب وائل، عن عبد اهللا، قال

  .أول ما حياسب به العبد الصالة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



ابن أيب عاصم-األوائل  5  

حدثنا أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، عن املسعودي، عن أيب عمرو، عن عبيد بن اخلشخاش، عن أيب ذر 
  .نعم نيب مكلم : وكان نيب؟ قال: قلت. آدم: يا رسول اهللا، أي األنبياء أول؟ قال: قلت: قال

كنت قاعداً :  قالحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا أبو األحوص، عن أيب احلارث التيمي، عن أيب ماجدة،
عند عبد اهللا بن مسعود، فأنشأ حيدثنا؛ إن أول من قطع يف اإلسالم، رجل من األنصار، أتى رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا كامل بن طلحة، ثنا ابن هليعة، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه بن 
عليه وسلم ، يف أول ما أتاه جربيل، فأراه الوضوء والصالة، فلما أيب حارثة، عن رسول اهللا صلى اهللا 

  .فرغ من الوضوء، أخذ غرفة من ماء فنضح به فرجه 

    

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا شبابة، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، أنه مسع عبد اهللا بن 
ال يبولن أحدكم : هللا عليه وسلم ، يقولأنا أول من مسع رسول اهللا صلى ا: احلارث بن جزء يقول

  .وأنا أول من حدث الناس به . مستقبل القبلة 

حدثنا عبد اهللا بن شبيب، ثنا إبراهيم بن حيىي بن هاين، عن أبيه، عن أيب إسحق، عن ابن شهاب وعاصم 
لى أنا أول من عرف رسول اهللا ص: بن عمر، عن عبد اهللا بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك، قال

  .اهللا عليه وسلم ، بعينه من حتت املغفرة 

أول مجعة : حدثنا املقدمي، ثنا زيد بن احلباب، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أيب مجرة، عن ابن عباس، قال
  .مجعت يف اإلسالم، جلمعة مجعت يف املدينة، ومجعة مجعت بالبحرين 

عزيز، عن أيب سلمة حممد بن أيب حفصة، عن حدثنا احلسن بن علي، ثنا حيىي بن آدم، ثنا يزيد بن عبد ال
إن أول مجعة مجعت بعد مجعة باملدينة، جلمعة مجعت بالبحرين يف قرية : أيب مجرة، عن ابن عباس، قال

  .. .جواثى: لعبد القيس، يقال هلا

ن جابر حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري، ثنا ابن أيب عبيدة، عن أبيه، عن األعمش، عن أيب خالد الواليب، ع
  .أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا، سعد بن أيب وقاص : بن مسرة، قال

ثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثين الليث، حدثين ابن اهلاد عن ابن : حدثنا أبو مسعود وعبيد اهللا بن فضالة، قاال
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يقول: شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، قال

  .رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير قصبه يف النار، وكان أول من سيب السيب 

حدثنا حممد بن عوف، ثنا أبو سعيد اجلعفي، عن ابن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن أيب عشانة، عن 
  .أول خصمني يوم القيامة جاران : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عقبة بن عامر، قال
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أتيت عمر : علي، ثنا عفان، ثنا أبوعوانة، عن مغرية، عن عامر، عن عدي بن حامت، قالحدثنا احلسن بن 
إن أول صدقة بيضت وجه رسول اهللا ووجه أصحابه، صدقة طيء، جئت : يف ثالثني من قومي، فقال يل

  .ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكره 

احل، عن الزهري، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن أيب حدثنا حممد بن املثىن، ثنا حيىي بن كثري، ثنا ص
أول من قدم املدينة من املهاجرين، مصعب بن عمري، وأول من مجع هلا يوم اجلمعة قبل : مسعود، أنه قال

  .أن يقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بقضائهم 

 حممد، عن ابن أخي الزهري، حدثنا عبد اهللا بن شبيب، ثنا ذؤيب بن عمامة السهمي، ثنا عبد العزيز ابن
أول ظعينة قدمت املدينة، ليلى بنت : مسعت أيب يقول: عن الزهري، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة، قال

  .أيب حثمة، وهي زوجته 

حدثنا أمية بن بسطام، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا عمران بن جرير، عن حبري بن سعيد، عن بشري بن يك، 
السكني، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إمنا كنا نسميها : أول من مسعته يقول: عن أيب هريرة، قال

  .املدية 

حدثنا يعقوب بن محيد، ثنا مروان بن معاوية، عن ز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، ان رسول اهللا صلى 
ن فخذه وكفه، إنكم تدعون مفدمة أفواهكم بالفدان،وإن أول ما يتكلم من اإلنسا: اهللا عليه وسلم ، قال

  .فيبني من اإلنسان لفخذه 

حدثنا أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، عن اجلريري، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن النيب صلى اهللا 
  .جتيؤون يوم القيامة على أفواهكم الفدام، وأول ما يتكلم من اإلنسان فخذه وكفه : عليه وسلم قال

نا هشام، عن ز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول اهللا حدثنا يعقوب، ثنا حامت بن إمساعيل، ث
إنكم تعرضون على اهللا على أفواهكم الفدام، وأول ما يتكلم من اإلنسان : صلى اهللا عليه وسلم ، قال

  .فخذه ويده 

حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا إمساعيل بن عياش، عن ضمضم ابن زرعة، عن شريح، يرده إىل عقبة 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ إن أول شيء يتكلم من اإلنسان يوم خيتم على : ، قالبن عامر

  .األفواه، فخذه من رجله اليسار 

حدثنا إمساعيل بن هود إسحق األزرق، عن سفيان، عن األعمش، عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، 
لذين يقاِتلون بأنهم ظُِلموا، وإنّ اَهللا على نصِرهم أُِذنَ ِل"إن أول آية نزلت يف القتال؛ : عن ابن عباس، قال

لقَدير".  

  .فعرفت أنه سيكون قتال: قال أبو بكر
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مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عبيد اهللا بن معاذ، ثنا عوف، عن حممد، عن أيب هريرة، قال
  .لبدر أول من يدخل اجلنة من وجوههم على صورة القمر ليلة ا: وسلم، يقول

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري، ثنا عبد اهللا بن يزيد، حدثين سعيد بن أيب أيوب، ثنا معرور بن سويد 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : احلذامي، عن أيب عشانة املعافري، عن عبد اهللا ابن عمرو، قال

  . تسد م الثغور، ويتقى م املكاره أتدرون أول من يدخل اجلنة من خلق اهللا؟ فقراء املهاجرين الذين

حدثنا إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن حممد بن حيىي بن زكريا بن حيي بن طلحة بن عبيد اهللا، ثنا داود 
قال : بن عطاء، عن صاحل بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب بن كعب، قال

وأول . افحه احلق عمر بن اخلطاب، وأول من يسلم عليهأول من يص: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .من يأخذ بيده فيدخله اجلنة 

حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا بقية، ثنا عمرو األوزاعي، حدثين العالء بن احلجاج، عن حممد بن عبيد 
كأين بنساء فهم يطفن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال. املكي، عن ابن عباس

  .وهو أول شرك يف اإلسالم . رفح، تضطرب أليان مشركاتباخل

مث لقيت العالء بن احلجاج، فحدثين عن حممد بن عبيد املكني عن جماهد، عن ابن عباس، عن : قال بقية
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لى اهللا قال رسول اهللا ص: حدثنا أبو بكر، ثنا معاوية، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال
  .أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر : عليه وسلم 

قال : حدثنا أبو بكر وابن منري، قاال ثنا حممد بن فضيل، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال
أول وقت الظهر،حني تزول الشمس،وذكر أول وقت العصر، وأول : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .رب، وأول وقت العشاء، وأول وقت الفجر وقت املغ

حدثنا هشام بن عمار، ثنا علي بن سليمان الكليب، عن األعمش، عن أيب متيمة، عن جندب، عن النيب 
  .أول شيء يننت من اإلنسان بطنه : صلى اهللا عليه وسلم 

حفظت من : ، قالحدثنا أبو بكر، ثنا حممد بن بشر، عن ابن حبان، عن أيب زرعة، عن عبد اهللا بن عمرو
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثاً مل أنسه بعد

إن أول اآليات طلوع الشمس من مغرا، وخروج الدابة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .على الناس ضحى، فأيهما كانت فاألحرى على أثرها قريباً 

ليزيد : اجر بن خملد، عن أيب العالية، عنا ايب ذر أنه قالحدثنا عبيد اهللا بن معاذ، ثنا أيب، ثنا عوف عن امله
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  .أول من يغري سنيت رجل من أمية : بن أيب سفيان، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

حدثنا احلسن بن علي احللواين، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حممد بن سامل، عن الشعبني عن مسروق، عن عبد 
ل جدة أطعمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهماً يف اإلسالم أم أٍب مع أو: اهللا بن مسعود، قال

  .ابنها 

حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا إمساعيل بن عياش، ثنا عبد اهللا بن عبد العزيز، عن عبد اهللا بن يزيد 
أول من جدر قصي : موىل املنبعث، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال

  .البيت بعد كالب بن مرة 

. حدثنا أبو مسعود، ثنا عبد الرزاق، عن سلمة بن كهيل، عن أيب صادق، عن عليم الكندي، عن سلمان

  .أول هذه األمة وروداً على نبيها، أوهلا إسالماً علي بن أيب طالب : قال

أنا أول رجل صلى : علي، قالحدثنا أبو بكر، ثنا شبابة، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبة، عن 
  .مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا أبو بكر، ثنا معاوية بن هشام، عن قيس،عن سلمة بن كهيل، عن أيب صادق، عن عليم الكندي، 
  .علي بن أيب طالب : ان أول هذه األمة وروداً علىنبيها، أوهلا إسالماً: قال. عن سلمان

بة، عن عمرو بن مرة، عن أيب مجرة موىل األنصار، عن زيد بن أرقم، حدثنا أبو بكر، ثنا وكيع، عن شع
  .أول من أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، علي ابن أيب طالب : قال

أول من : حدثنا أبو مسعود، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال
  .اسلم علي 

أول من :  الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قالحدثنا أبو مسعود، ثنا عبد
  .أسلم علي 

    

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا عقبة بن خالد، عن شعبة، عن سعيد اجلريري، عن أيب نضرة، عن أيب 
 .ألست كذا؟ ألست صاحب كذا؟: ملا رأى أبوبكر تثاقل الناس عن بيعته، قال: سعيد اخلدري، قال

  .ألست أول من أسلم؟ ألست أوىل الناس ا؟ 

حدثنا جراح بن خملد القزاز، ثنا النصر بن محاد، ثنا سيف بن عمر الكويف، عن موسى بن عقبة، وعبيد 
  .أول من أسلم أبو بكر : اهللا، عن نافع، عن ابن عمر، قال

يوسف بن صهيب، عن ابن حدثنا حممد بن مرزوق، ثنا عبد العزيز بن اخلطاب، ثنا علي بن غراب، ثنا 
  .إن خدجية أول من أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعلي بن ايب طالب : بريدة، عن أبيه



ابن أيب عاصم-األوائل  9  

حدثنا سلمة بن شبيب، ثنا إمساعيل بن عبد الكرمي، ثنا إبراهيم بن عقيل، عن أبيه،عن وهب بن منبه، عن 
  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عسفان أول غزاة غزاها رسو: خالد بن عبد اهللا، أنه كان يقول

حدثتين فاطمة، أن : حدثنا أبو بكر، ثنا ابن منري، ثنا زكريا، عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة، قالت
  .أنك أول أهلي حلوقاً يب، ونعم السلف أنا لك : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال هلا

ل، عن ميسرة بن حبيب، عن املنهال بن عمرو، عن حدثنا أبو موسى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا إسرائي
  .أين أول أهله به حلوقاً : قالت يل فاطمة، أخربين أيب: عائشة بنت طلحة عن أم املؤمنني عائشة، قالت

حدثنا عمر بن اخلطاب، ثنا عمرو عثمان، ثنا موسى بن أعني، عن معمر بن راشد، عن حممد بن أيب 
أنا سيد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا بن سالم، قاليعقوب، عن بشر بن شغاف، عن عبد 

  .ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وأول من تنشق عنه األرض وال فخر وأول شافع، وأول مشفع 

ملا قدم : حدثنا أبو بكر، ثنا أبو أسامة، ثنا عوف، عن زرارة بن أوىف حدثين عبد اهللا بن سالم، قال
 عليه وسلم املدينة، اجنفل الناس قبله وقالوا، قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، رسول اهللا صلى اهللا

أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، : فجئت مع الناس ألنظر، فكان أول شيء مسعته يقول
  .وصلوا والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم 

ملا قدم : نا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قالث: حدثنا هدبة بن خالد إبراهيم بن احلجاج، قاال
فسأله عن الشبه وعن أول شيء حيشر . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، أتاه عبد اهللا بن سالم

أخربين ن جربيل آنفاً : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . الناس، وعن أول شيء يأكله أهل اجلنة
ق ماء الرجل ماء املرأة ذهب بالشبه، وأول شيء حيشر الناس نار جتيء من قبل أما الشبه، فإنه إذا سب

أشهد أن ال إله إال : قال. املشرق حتشرهم إىل املغرب، وأول شيء يأكله أهل اجلنة، زايدة كبد حوت
  .اهللا، وإنك رسول اهللا 

بن عبد اهللا، عن الزهري، حدثنا حممد بن حيىي الباهلي، ثنا يعقوب، ثنا عبد العزيز بن عمران،عن عيسى 
  .كان أول من بايع يومئذ أبو سنان بن حمصن األسدي : عن سامل، عن ابن عمر، قال

حدثنا أمحد بن حممد بن خزمية، ثنا حبيب بن أيب مرزوق، ثنا ابن أخي الزهري، عن عمه، عن القاسم بن 
: وهو الذي يقول:  األسد، قالأول من يعطى كتابه بيمينه، أبو سلمة بن عبد: حممد، عن ابن عباس، قال

كل واشرب يا أبا سلمة مبا اسلفت يف األيام اخلالية، : وكان ابن عباس يقرؤها: قال. هاؤم أقرؤوا كتابيه 
  .وأما الذي يعطى كتابه بشماله، فأول من يعطاه، فأخوه سفيان بن عبد األسد

ة، عن حممد بن إسحق، عن حممد حدثنا حممد بن علي بن ميمون، ثنا خضر بن حممد، ثنا حممد بن سلم
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يقول ألكثم بن : بن إبراهيم عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، قال
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إين رأيت عمرو جير قصبه يف النار، وكان أول من غري دين إبراهيم، وأول من محى احلمى وسيب : اجلون
فلم أر أحداً أشبه به . ألصنام، وغري دين إمساعيلالسوائب، وحبر البحرية، ووصل الوصيلة، ونصب ا

  .منك

  .ال إنك مؤمن وهو كافر : قال يا رسول؛ هل يضرين ذلك شيء؟ قال

حدثنا حممد بن يزيد األدمي، ثنا حيىي بن سليم، عن عبيد اهللا بن عمر،عن نافع عن ابن عمر، أن عمر 
احبس أصلها : هللا صلى اهللا عليه وسلم استشار النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صدقته، فقال رسول ا

  .وتصدق بثمرها 

  .إا أول صدقة تصدق ا يف اإلسالم: قال ابن عمر

    

ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد اهللا بن العالء، عن الضحاك بن عبد : حدثنا احلوطي وابن مصفى، قاال
ما حياسب به العبد يوم القيامة، أن إن أول : الرمحن، عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال

  .أمل أصح جسمك، وأروك من املاء البارد : يقال

حدثنا أبو علي احلسن بن الصباح، ثنا عبد الوهاب بن عطا، عن سعيد، عن قتادة،عن عطاء بن بشار،عن 
رة إن أول زمرة من أميت تدخل اجلنة على صو: أيب هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال

  .القمر ليلة البدر 

حدثنا حممد بن عسكر، ثنا عثمان بن صاحل، ثنا بكر بن مصفى، حدثين جعفر بن ربيعة، عن صاحل بن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عطاء بن خباب الدؤيل، عن عطاء بن أيب رباح،عن جابر بن عبد اهللا، قال

  . وال فخر، وأول شافع وشفع وال فخر وسلم ، أنا سيد املرسلني وال فخر، وأنا خامت النبيني،

قال : حدثنا أبو موسى، ثنا أبو داود، ثنا صدقة بن موسى، عن فرقد، عن مرة عن أيب بكر الصديق، قال
  .أول من يقرع باب اجلنة اململوك إذا أدى حق اهللا وحق مواليه : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صدقة بن موسى،عن فرقد، عن مرة، عن عن أيب بكر، ثنا حدثنا احلسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا 
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيت : شبابة، ثنا الليث، عن الزهري، عن سامل عن ابن عمر، قال

  .كنت أول من وجل: وبالل وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم البابن فلما خرجوا قال ابن عمر

أول من قدم علينا مصعب بن عمري، : عن أيب إسحق، عن الرباء،قالحدثنا عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة، 
  .عاتكة بنت عبد اهللا بن عنكثة بن عامر، من بين خمزوم: أم مكتوم،وامسها: وابن أم مكتوم، وأمه

.. وكان ضريراً، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستخلفه على املدينة، فيصلي ببقايا الناس، يف أثناء غزواته

  .يوم القادسية، وكان يقاتل وعليه درع حصينةاستشهد 
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ثنا عمران بن أيب محيد، ثنا خملد بن حسني، عن هشام بن حسان،عن ابن سريين، عن أنس بن مالك، 
  .ان أول لعان كان يف اإلسالم، إن هالل بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته : قال

مسعت رجالً حيدث مكحوالً عن إمامة، :  قالحدثنا دحيم، ثنا عبداهللا بن يوسف، عن اهليثم بن محيد
  .اتقوا البول، فإنه أول ما حياسب به العبد يف القرب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

حدثنا حممد بن إمساعيل، ثنا أمحد بن أيب اسحق عمرو،ثنا أيب، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عروة، عن عائشة، قالتاسحق، عن عمر بن سعد، عن الزهري، عن

  .إن أول الناس هالكاً قومك، وأول قريش هالكاً : وسلم 

ملا أرادوا أن يرفعوا :حدثنا أبو بكر، ثنا أبو األحوص، عن مساك، عن خالد بن عرعرة، عن علي، قال
وكان رسول اهللا : ذه السكة، قالحتكم بيننا أول من يدخل من ه: احلجر األسود، اختصموا فيه، فقالوا

  .صلى اهللا عليه وسلم أول من خرج عليهم

حدثنا يعقوب بن محيد، ثنا عبيد اهللا بن موسى، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك، 
  .وكان أول ما أنزل آية احلجاب، يف مبتىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بزينب بنت جحش : قال

وف، ثنا عبد احلميد بن إبراهيم، عن عبد اهللا بن سامل، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس حدثنا ابن ع
كنت أعلم الناس بشأن احلجاب ، وكان أول ما أنزل يف مبتىن رسول اله صلى اهللا عليه : بن مالك، قال

  .ورواه عقيل ونوشروان أيب. وسلم بزينب بنت جحش 

إمساعيل الواسطي، ثنا حممد بن فضيل، عن العالء بن املسيب، عن حدثنا حممد بن أيب غالب، ثنا حيىي بن 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إذا قدم من سفر، : إبراهيم قعيس، عن نافع، عن ابن عمر، قال

  .فأول الناس به عهداً فاطمة 

أول من أظهر : الحدثنا أبو موسى، ثنا حيىي بن أيب بكري، ثنا زائدة، عن عاصم، عن زر،عن عبد اهللا، ق
إسالمه سبعة، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأبو بكر، وعمار وأمه مسية، وصهيب، وبالل، 

  .واملقداد 

ثنا معمر، عن الزهري،عن عروة، عن : حدثنا ابن كاسب، ثنا عبد الرزاق وعبيد اهللا بن معاذ، قاال
  .م من الوحي؛ الرؤيا الصادقة أول ما بدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: عائشة، قالت

    

أول : مسعت النعمان حيدث عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: ثنا وهب بن جرير، ثنا أيب، قال
  .ما بدىء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي؛ الرؤيا الصاحلة،فكانت جتيء مثل فلق الصبح 

:  عن الزهري، عن عروة،عن أمساء بنت عميس، قالتحدثنا ابن أيب عمر، ثنا عبد الرزاق، عن معمر،
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فكان عمر يعريها بطول املكث يف األرض احلبشية، فذكرت ذلك أمساء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أُِذنَ للذين "وأول آية نزلت يف القتال، : قال: لست لذلك: ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألمساء

  ."يقَاِتلون

: قدمي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أيب، عن النعمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالتحدثنا امل

ن والقَلم وما يسطُرون، ما أنت ِبنعمِة ربك ِبمجنوِن و "، "اِِقرأ بِاسم ربك": وكان أول ما نزل عليه بعد
  ."يا أيها املُدثّر، قُم فأنِذر"

ا أيب، عن ابن إسحق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، حدثنا أمحد بن عبده، ثنا وهب بن جرير، ثن
  .وكان ذلك أول ما عرف من النجاشي من عدله وصالبته يف حكمه : قالت

حدثنا حممد بن إمساعيل البخاري، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا عبيد اهللا ابن أيب زياد، أخربين أبو بكر بن عبد 
أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : يد بن ثابت، قالتاهللا بن أيب ربيعة، حدثين أم خارجة، إمرأة ز

  .أول رجل يطلع من أهله اجلنة فدخل علي : حائط ومعه أصحابه، إذ قال

حدثنا عبداهللا بن شبيب، ثنا ابن أيب أويس، ثنا أيب، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن اخلطاب، أنه 
  .ن العرب بعد األنصار، وعبد القيس أهل البحرين وكان أهل اليمن أول من أسلم م: مسعه يقول

حدثنا حممد بن مرزوق، ثنا عبد العزيز بن اخلطاب، ثنا علي بن غراب، ثنا يوسف بن صهيب، عن عبد 
أن خدجية أول من أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعلي بن أيب : اهللا بن بريدة، عن أبيه

  .طالب 

 عبد املللك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، إن عثمان بن عفان قال حدثنا يوسف بن موسى، ثنا
أنشدك اهللا، هل تعلم أن املسلمني جاعوا جوعاً شديداًن فجئت باألنطاع فبسطتها، مث : حملمد بن أيب بكر

: قال. صببت عليها احلوارى مث جئت بالسمن والعسل فخلطته، فكان أول خبيص أكلوا يف اإلسالم

  .نعم 

حدثنا يعقوب بن سفيان، ثا أبو صاحل، ثنا الليث، حدثين إبراهيم بن أيب عبلة، عن الوليد بن عبد الرمحن، 
: عن جبري بن نفري، حدثين عوف بن مالك، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، نظر إىل السماء فقال

اال . صدف عوف: فلقيت شداد بن أوس حبديث عوف من مالك، فقال: قال. هذا أوان رفع العلم 
  .اخلشوع، حىت ال ترى خاشعاً: قال: أخربك بأول ذلك يرفع؟ قلت

بينما : حدثنا أبو بكر، ثنا حيىي بن إسحق، عن حيىي بن أيوب، عن أيب قبيل، عن عبد اهللا بن عمرو، قال
دينتني حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، نكتب، إذ سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أي امل

  .ال؛ بل مدينة هرقل تفتح أول : تفتح أول؟ القسطنطينية، أو رومية؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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ثنا عبيد بن واقد، عن حممد بن عيسى اهلذيل، عن حممد : حدثنا حممد بن املثىن وعبد احلميد بن دينار، قاال
 مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا، عن عمر بن اخلطاب، قال

  .أول ما يهلك من هذه األمة اجلراد : يقول

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا أبو أسامة، عن جمالد، عن زياد بن عالقة، عن سعد عن النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم ، أمر عبد اهللا بن جحش؛ وكان أول أمري أمر يف اإلسالم

ا مرزوق بن معاوية، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن حدثنا يعقوب بن محيد، ثن
أين ملن أول العرب رمى بسهم يف سبيل اهللا، ولقد رأيتين سابع سبعة مع رسول : سعد بن أيب وقاص، قال
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سيفاً يف اهللا، الزبري بن إن أول رجٍل سل : حدثنا أبو بكر، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال
العوام، نفحت نفحة أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فخرج الزبري يسوق الناس بسيفه، ورسول 

أخربت : مالك يا زبري، قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلى مكة، فلقي النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال
  .فصلى عليه ودعا له ولسيفه : أنك أخذت، قال

أول من بىن : نا أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، عن املسعودي، عن القاسم بن عبد الرمحن، قالحدث
  .مسجداً فصلى فيه، عمار بن ياسر 

    

حدثنا أبو الربيع الزهراين، ثنا عبد الوهاب، ثنا حممد بن جحادة، ثنا محيدن عن سليمان املنبهي، عن 
لم ، إذا خرج يف سفر، آخر ما يكون عهده به من أهل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: ثوبان، قال

  .بيته فاطمة، وإذا قدم أول من يدخل عليه فاطمة 

: حدثنا عقبة بن مكرم، ثنا هاين بن حيىي، ثنا احلسن بن أيب جعفر، ثنا علي بن زيد، عن مطراف قال

 القيامة، وأول مشفع وال أنا أول شافع يوم: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت ابن عباس يقول
  .فخر، وأول من تنشق عنه األرض 

حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا ابن عياش، عن حممد بن طلحة، عن عثمان بن حيى، عن ابن عباس، 
إن أمتك تفتح عليهم : أول ما مسعنا بالفالوذج، أن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال: قال

  .من الديباج، يأكلون الفالوذج فذكره األرض، ويفاض عليهم 

حدثنا هدبة، ثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد عن أنس بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .أول من يكسى حلة من النار إبليس : ، قال

يب حدثنا أبو بكر،ثنا خالد بن خملد، عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمساء بنت أ
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بكر، إا أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم بابن الزبري حني وضعته، وطلبوا مترة حينكه ا، حىت وجدوها 
  .فكان أول شيء دخل بطنه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فحنكه

حدثنا ابن أيب عمر، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرو بن أيب سفيان الثقفي، عن أيب 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عيناً، وأستعمل عليهم عاصم بن ثابت بن األقلح، قال : يرة، قالهر

  .وكان أول من سن الركعتني عند القتل : قال. دعوين أصلى ركعتني: خبيث

حدثنا أبو بكر، ثنا عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أيب إسحق، عن رجل حدثه، إن أبا بكر طاف 
  . بن الزبري يف خرقه، وكان أول مولود ولد يف اإلسالم، يعين باملدينةبعبد اهللا

ما : قال. حدثنا املسيب بن واضح، ثنا ابن املبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن عثمان
: وقال عثمان: كنت ألكون أول من خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمة راقة الدماء، مث قال

  .ول يد خطت املفصل إا أل

أول من يدخل النار من : ثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن أيب املهزم عن أيب هريرة، قال. حدثنا أبو عمري
  .هذه األمة السواطون 

حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا بقية، حدثين عتبة بن أيب حكيم، حدثين شيخ منهم، عن واثلة بن األسفع، 
  .لقي إبراهيم احلق يف أول ليلة من رمضان :  ، قالعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا حممد بن عبد الرحيم، ثنا بشار بن موسى اخلفاف، ثنا احلسن بن زياد، إمام مسجد حممد بن 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ثنا النضر بن أنس بن مالك، قال: مسعت قتادة يقول: واسع، قال

  .هللا بأهله بعد لوط إن عثمان أول من هاجر إىل ا

: حدثنا ابن مصفى، ثنا بقية بن الوليد، ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أيب هريرة، قال

  .فأكون أنا وأميت أول من جييز على الصراط : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ورواه معمر وشعيب، وإبراهيم بن سعد

مسعت يعقوب بن عاصم : ندر، ثنا شعبة، عن النعمان، وهو ابن سامل، قالحدثنا بندار، ثنا حممد، يعين غ
وينفخ يف الصور : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن عروة بن مسعود، عن عبد اهللا بن عمرو، قال

  .فال يسمعه أحد إال أصغى ليتاً وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق 

ن املبارك، ثنا حيىي بن أيوب، عن عبد اهللا بن رجاء، عن خالد بن أيب حدثنا عباس النرسي، ثنا عبداهللا ب
إن شئتم أنبأتكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمران، عن أيب عياش،عن معاذ بن جبل، قال

م إن اهللا يقول للمؤمنني يو: نعم يا رسول اهللا، قال: قالوا. أول ما يقول اهللا للمؤمنني، وأول ما يقولون له
. رجونا عفوك ومغفرتك: مل؟ فيقولون: نعم ربنا، فيقول: فيقولون: ؟ قال. القيامة، هل أحببتم لقائي
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  .قد وجبت لكم مغفريت : فيقول

حدقنا علي بن ميمون، ثنا سعيد بن مسلمة، عن إبراهيم اهلجري، عن أيب األحوص، عن عبد اهللا بن 
ول من سيب السوائب، أبو خزاعة عمرو بن عامر، إن أ: مسعود، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال

  .وإين رأيته يف النار جير أمعاءه فيها 

    

حدثنا حممد بن عبد الرحيم، ثنا أبو أمحد، ثنا أبان بن عبد اهللا البجلي، عن كرمي بن أيب حازم، حدثين 
إن أول : يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سلمى بنت جابر، عن عبد اهللا بن مسعود، قال

  .حلوق يب يف اجلنة إمرأة من أمحس 

: حدثنا هدبة، ثنا سليمان بن املغرية، عن محيد بن هالل، عن عبد اهللا بن الصامت، عن أيب ذر، قال

  .وعليكم ورمحة اهللا : كنت أول من حياه بتحية اإلسالم، فقال

ة، ثنا حراش، عن أيب أمامة، حدثنا حممد بن عوف، ثنا حممد بن إمساعيل عن أبيه، عن ضمضم بن زرع
أوصيتكم اهللا : أنه شهد خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع، فكان أول ما تفوه به، أن قال

  .بأمهاتكم 

حدثنا حممد بن أدكس، ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا عمر بن عبد الرمحن أبو حفص األبار، عن إمساعيل بن 
أول من صنعت : ، عن أيب موسى، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قالعبد الرمحن األودي، عن أيب بردة

  .أوه، مث أوه قبل أن ال تكون أوه : له احلمامات سليمان بن داود،فلما دخله وجد غمه وحره، فقال

إن حارثة كان غالماً فيهم : ثنا معتمر بن سليما، عن محيد، عن أنس: حدثنا املقدمي وعباس النرسني قاال
  . بدر، وكان أول من أصيب أصيب يوم

حدثنا أبو موسى، ثنا حيىي بن محاد، ثنا أبو عوانة، عن حيىي بن سليم بن بليح، عن عمرو بن ميمون، عن 
  .وكان أول من أسلم من الناس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، علي بعد خدجية : ابن عباس، قال

ملا :  عن أيب األسود، عن عروة بن الزبري عن أبيه، قالحدثنا دحيم، ثنا الوليد بن مسلم، عن ابن هليعة،
التقينا يوم بدر سقط علينا النعاس، فكان أول من أستقال من السكتة والنعسة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم 

حدثنا إمساعيل بن هود، ثنا إسحق األزرق، عن سفيان، عن األعمش، عن مسلم البطني، عن سعيد بن 
أُِذنَ للذين يقَاِتلون بأَُم ظُِلموا، وإنّ ": وهي أول آية نزلت يف القتال، يريد: اس، قالجبري، عن ابن عب

صِرهم لقَديراَهللا على ن".  

كان أبو : حدثنا احللواين، ثنا احلماين أبو حيىي، عن النضر بن عمر اخلزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس قال



ابن أيب عاصم-األوائل  16  

هللا عليه وسلم ينقل احلجارة وهو غالم،فأخذ النيب صلى طالب يعاجل شيء من زمزم، فكان النيب صلى ا
أدرك ابنك وابن أخيك، فإنه قد غشي عليه، : اهللا عليه وسلم إزاره فانقلب احلجر وتعرا، فقيل أليب طالب

فذاك أول : قال ابن عباس. رأيت عليه ثياب بياض، فقال يل استتر: فلما أفاق من غشيته، سأله فقال
  .فما رؤيت عورته من يومئذ: فقال. لى اهللا عليه وسلم ، من النبوةشيء رأى رسول اهللا ص

يا : حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا الوليد بن مسلم، عن األوزاعي، عن عطاء، عن عبد اهللا بن عمرو، قلت
فكان أول كتاب كتبه كتاب : قال. نعم: رسول اهللا، إين أمسع منك أحاديث فتأذن يل أن أكتبها؟ قال

  . عليه وسلم إىل أهل مكةالنيب صلى اهللا

حدثنا يعقوب، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيب جناب، عن يزيد بن الرباء، عن أبيه أنه مسع النيب صلى اهللا 
  .يوم األضحى أول هذا اليوم الصالة : عليه وسلم يقول

لين صلى اهللا حدثنا أبو بكر، ثنا أبو معاوية عن األعمش، عن عبد اهللا بن مرة، عن الرباء، قال مر على ا
: هكذا جتدون حد الزاين يف كتابكم؟ فقال رجل منهم: عليه وسلم بيهودي حممم جملود، فدعاهم، فقال

  .اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . جنده الرجم

بري، عن جابر، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا املقدمي، ثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريح، عن ابن الز
  .أمه فقدت، فال أدري لعلها من القرون األول، فلم يأكل، وأىب أن يأكل : ، أيت بضب فقال

حدثنا املقدمي، ثنا أبو داود، ثنا عقبة بن مكرم، ثنا حممد بن جعفر، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس، ان 
  .منا الصرب عند الصدمة األوىل إ: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال

: حدثنا املقدمي، ثنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن ثابت، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال

  .إن الصرب عند أول صدمة 

    

أتى رسول : حدثنا جعفر بن مهران، ثنا عبد الوارث، بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال
فيجيء القوم فيأكلون .  عليه وسلم بزينب بنت جحش، وبعثين داعياً على الطعام، فدعوتاهللا صلى اهللا

. يا نيب اهللا قد دعوت حىت ما أجد أحداً أدعوه: وخيرجون، مث جييء القوم فيأكلون مث خيرجون، فقلت

م منطلقاً إرفعوا طعامكم، وإن زينب جلالسة يف رحبة البيت، وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: فقال
كيف وجدت . وعليكم السالم يا رسول اهللا: وقالت. السالم عليكم أهل البيت: حنو حجرة عائشة فقال

فأتى حجر نسائه، فقلن مثل ما قالت عائشة، ورجع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فإذا الثالثة . أهلك
رج النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم شديد احلياء، فخ. يتحدثون يف البيت

فرجع حىت إذا وضع . فما أدري أخربته أو أخرب أن الرهط قد خرجوا: منطلقاً حنو حجرة عائشة، قال
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  .وأنزلت آية احلجاب . رجله يف أسكفة داخلة البيت، واألخرى خارجة، أرخى الستر بيين وبينه

بيب، عن سعد بن سنان، عن أنس بن حدثنا كامل بن طلحة، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب ح
  .إمنا الصرب عند الصدمة األوىل : مالك، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال

حدثنا حممد بن مرزرق، ثنا حممد بن عبد اهللا األنصاري، ثنا أيب عن مثامة، عن أنس بن مالك،إن ناساً من 
ناساً يعلموم القرآن، فبعث معهم سبعني قيس أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فسألوه أن يبعث معهم 

  .وكان حرام أول من طعن . فغدروا م، فقتلوهم: قال أنس ابن مالك. فيهم حرام بن ملحان. رجالً

أخربين أبو بكر بن عبد : ثنا عبد الرزاق، عن معمر،عن الزهري ، قال: حدثنا ابن أيب عمر وسلمة، قاال
أول ما اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نت عميس، قالتاهللا بن احلارث بن هشام، عن أمساء ب

  .يف بيت ميمونة 

حدثنا أبو بكر، ثنا عباد بن العوام،عن أيب بكر بن أمحر، عن ابن بريدة ، عن أبيه، أن النيب صلى اهللا عليه 
  .انطلق، فادفعه إىل أول خزاعي تلقاه يف مرياث رجل من األزد مل يؤخذ أزدي : وسلم، قال

حدثنا نصر بن على، ثنا ابن داود، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أيب سعيد، حدثتين أم سلمة، إن 
  ."إنما يريد اهللا ليذِهب عنكُم الرجس أهلَ البيِت ويطَهركُم تطهريا"هذه اآلية نزلت يف بيتها، 

زية، عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو حدثنا عمر بن اخلطاب، ثنا بن أيب مرمي، عن نافع بن يزيد، ثنا ابن غ
: بن عثمان، إن أمه فاطمة بنت حسني حدثته، إن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كانت تقول

  .أخربين، تعين النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ إين أول أهله حلوقاً به : إن فاطمة قالت

، عن ابن إسحق، حدثين نوح بن حكيم حدثنا فضل بن سهل، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أيب
داود، قد ولدته أم حبيبة بنت : الثقفي، وكان قارئاً للقرآن، عن رجل من ولد عروة ابن مسعود، يقال له

كنت فيمن غسل بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم أم : أيب سفيان، عن ليلى بنت قانف الثقفية، قالت
  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلقو فكان أول ما أعطانا رس. كلثوم عند وفاا

حدثنا عبده بن عبداهللا، ثنا زيد بن احلباب، عن حسني بن واقد، ثنا الربيع، عن أيب العالية، عن أيب بن 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  . "وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح": كعب، يف قوله

  .األول ؛ أنا أوهلم مث نوح، مث األول ف

حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عبداهللا بن العالء بن زيد، حدثين الضحاك بن عبد 
أول ما يسال عنه العبد يوم : الرمحن بن عرزب، عن أيب هريرة، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال

  .أمل أصح جسمك وأروك من املاء البارد : القيامة، أن يقال له

ا أبوبكر، ثنا حممد بن عبيد، عن األعمش عن جامع أيب صخرة، عن صفوان بن حمرز، عن عمران حدثن
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اقبلوا البشرى وال : فقال. كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاه أناس من اليمن: بن حصني، قال
 ومل يكن شيء كان اهللا: قال. فأخربنا عن أول هذا األمر. قد قبلنا: تقولوا كما قالت بنو متيم، فقالوا

  .وكان عرشه على املاء . غريه

    

حدثنا املقدمي، حدثين عبداهللا بن هشام الدستواين، حدثين أيب عن قتادة، عن حممد بن سريين، عن أيب 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبيدة بن حذيفة، شك أبو احلسن، عن عدي ابن حامت، قال

كنوز : قلت. البيت بغري جواٍر، وأوشك ان يفتح عليكم كنوز كسرىتوشك الطعينة أن خترج حىت تأيت 
  .وأوشك أن خيرج الرجل صدقة ماله فال جيد من يقبلها منه. كسرى بن هرمز: قال.كسرى بن هرمز

وكنت يف أول خيل أغارت . فقد رأيت الظعينة خترج من احلرية حىت تأيت البيت بغري جوار: قال عدي
  . . لتكونن الثالثة، قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حقوأمي اهللا. على كنوز كسرى

مسعت عباد بن حبيش، : حدثنا حممد بن املثىن، ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن مساك بن حرب، قال
جاءت خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أو رسل رسول اهللا صلى : حيدث عن عدي بن حامت، قال

: فقلت: فلما أتوا م النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وصغوا له قالت. ا عميت وناساًاهللا عليه وسلم ، فأخذو

فمن . يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، نأى الوافد وأنقطع الوالد، وأنا عجوز كبرية ما يب من خدمة
فمن : لتقا. الذي فر من اهللا ورسوله؟: قال.عدي بن حامت: ومن وافدك؟ قالت: قال. علي من اهللا عليك

فقد . آتيه راغباً أو راهباً:قالت. سلبه محالناً: قال. فلما رجع ورجل إىل جنبه يرى أنه على: قالت. على
فذكر قرم من النيب صلى اهللا عليه . قال فأتيته، فإذا عنده امرأة وصبيان، أوصيب. أتاه فالن فأصاب منه 

ال إله إال :  عدي بن حامت، ما أفرك أن يقاليا: فقال يل. فعرفت أنه ليس ملك كسرى وال قيصر. وسلم 
فرأيت . اهللا أكرب؟ فهل من شيء أكرب من اهللا؟ فأسلمت: اهللا؟ فهل من إله إال اهللا؟ ما أفرك أن يقال

ثنا بندار، ثنا حممد بن جعفر، ثنا . النصارى : إن املغضوب عليهم اليهود،والضالني: وجهه استبشر وقال
 مسعت عباد بن حبيش حيدث عن عدي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم :شعبة عن مساك بن حرب، قال

  .مثله

حدثنا حممد بن مرزوق، ثنا عبد العزيز بن اخلطاب، ثنا حممد بن الفضل ابن عطية اخلراساين، عن أبيه،عن 
فأول من يكسى بعد النبيني : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : عبداهللا بن بريدة، عن أبيه، قال

  .الشهداء بالل وصاحلو املؤذنني و

حدثنا دحيم، ثنا شعيب بن إسحق، عن هشام بن عروة، عن عروة وفاطمة بنت املنذر، أما مسعا أمساء 
عبداهللا بن : تريد. إن أول شيء دخل بطنه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بنت أيب بكر، قالت
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  .الزبري

كان :  هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمساء بنت أيب بكر، قالتحدثنا يعقوب،ثنا عبداهللا بن حممد، عن
  .عبداهللا بن الزبري: أول مولود ولد باملدينة مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، تعين

حدثنا زيد بن أخزم، ثنا سلم بن قتيبة، ثنا مثىن بن سعيد، عن أيب محزة، عن ابن عباس، قال أال أخربكم 
  .فكان هذا أول إسالم أيب ذر: قال. أبو ذر، فذكر القصة: قال: قال. بلى: لوابإسالم أيب ذر؟ قا

قلت يا : حدثنا أبوبكر، ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن ابراهيم التيمي، عن أبيه، عن أيب ذر، قال
. املسجد األقصى: مث أي؟ قال: قلت. املسجد احلرام: ؟ قال.رسول اهللا؛ أي مسجد وضع يف األرض أول

  . .أربعني سنة: قال. قلت؛ كم بينهما: قال. بيت املقدس: ينيع

قال : حدثنا اجلرمي، ثنا حفص بن عمر بن أيب العطاف، ثنا أبو الزياد، عن األعرج، عن أيب هريرة، قال
وهو ينسىن، وأول ما يرتع . تعلموا الفرائض وعلموه، وهو نصف العلم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .من أميت 

قال : نا عباس النرسي، ثنا يزيد بن زريع، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، قالحدث
عرضت على النار فرأيت فيها عمرو بن حلي بن قمعة بن خندق عمرو، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وهو أول من غري عهد ابراهيم وسيب السيب. وهو جير قصبة يف النار

الرازي، ثنا حممد بن الفضل، ثنا سعيد بن زيد، عن علي بن احلكم، عن عثمان،عن حدثنا أبو مسعود 
: فقال. إبراهيم، عن علقمة واألسود، عن عبداهللا، إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، سئل عن املقام احملمود 

  .اكسوا خليلي : إذا جىيء بكم حفاة عراة غرال، يكون أول من يكسى إبراهيم، يقول

    

ابن مصفى، ثنا بقية بن الوليد، عن عيسى بن ابراهيم، عن موسى ابن أيب حبيب، عن احلكم بن حدثنا 
األمانة : عمري الثمايل، وكان م أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال

  .أول شيء يرفع 

قال رسول اهللا صلى اهللا : ن مالك، قالحدثنا ابن منري، ثنا أيب عن األعمش، عن يزيد الرقاشي، عن أنس ب
  .الرؤيا ألول عابر : عليه وسلم ،

حدث هالل بن حصني أحد بين مرة بن عباد، : حدثنا هدبة بن خالد، ثنا أبان بن يزيد، عن قتادة، قال
لو أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقالت يل امرأيت. أعوزنا مرة، حىت مل جند شيئاً: عن أيب سعيد، قال

  . .من يستعف يعفه اهللا: فكان أول ما واجهين به، أن قال. وسلم ، فسألته

حدثنا عمرو بن عثمان، ثنا حممد بن شعيب، عن عثمان بن أيب العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، 



ابن أيب عاصم-األوائل  20  

  . .آدم: يا رسول اهللا، أي النبيني أول؟ قال: عن أيب أمامة، عن أيب ذر، قلت

 بن رجاء، عن مهام، عن قتادة، عن سامل بن أيب اجلعد، وأيب حسان، عن حدثنا أبو حامت، ثنا عبداهللا
أما ترضون أن نكون سيد الناس يوم القيامة، وأول من تنشق عنه األرض؟ أعلى اهللا : حذيفة، قال

  .يغضبون ورسوله، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يقوله

أول رأس : نا شريك، عن أيب إسحق، عن هنيدة اخلزاعي، قالحدثنا ابن أيب غالب، ثنا شهاب بن عباد، ث
  .أهدي يف اإلسالم رأس، عمرو بن احلمق، أهدي إىل معاوية بالشام 

حدثنا أبو حامت، ثنا آدم بن أيب إياس، ثنا سليمان بن املغرية، عن محيد ابن هالل، عن عبداهللا بن 
: لى اهللا عليه وسلم بتحية اإلسالم، فقال يلكنت أول من حيا رسول اهللا ص: الصامت، عن أيب ذر، قال

  . .وعليك ورمحة اهللا

حدثنا أبو الربيع احلارثي، ثنا يزيد بن سفيان بن عبداهللا بن رواحة، أبو خالد، ثنا التيمي، عن أيب عثمان، 
  .ال تكن أول من يدخل السوق : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن سلمان، قال

كان نيب اهللا : مسعت ليثاً حيدث عن بديل عن دمرة، عن عائشة، قالت: ثنا معتمر، قالحدثنا أبو موسى، 
وأول من صنعها رجل : قالت. صلى اهللا عليه وسلم ، ال يرى التصليب، أو الصليب يف شيء إال قضبه

  . .باحلبشة

ن عبداهللا بن حدثنا حممد بن مرزوق، ثنا سهل بن احلسام بن املصك، ثنا احلسن، عن معاوية بن مرة، ع
أول من رأيت عليه خفني يف اإلسالم، املغرية بن شعبة، فأتانا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه : املغفل، قال

  . .وسلم ، وعليه خفان

حدثنا احلسن بن علي، ثنا أبو عتاب سهل بن محاد، ثنا جرير، ثنا حبر ابن أيوب، ثنا أبو إسحق اهلمداين، 
يوم ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله:  بن مسعود، قالعن عمرو بن ميمون، عن عبداهللا

  .أرض بيضاء كأا فضة مل يراق فيها دم ومل يعمل فيها خبطيئة : قال. "تبدلُ األرض غَري األرض

حدثنا إبراهيم بن املستمر، ثنا حممد بن بالل، عن سعيد، عن قتادة، عن حسان بن بالل، عن عائشة، اا 
ذاك والناس على :  قال".يوم تبدلُ األرض غَري األرض": ألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قولهس

  .جسر جهنم 

حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا عامر بن إبراهيم، ثنا يعقوب، عن عنبسة بن عبد الرمحن، عن رجل عن 
واألرض ":  عليه وسلم ؛ أرأيت قولهجماهد، عن ابن عباس، حدثتين عائشة أا قالت لرسول اهللا صلى اهللا

  .على جسر جهنم :  فأين الناس يومئذ؟ قال"جِميعاً قَبضته يوم القيامة والسموات مطِويات بيِميِنه

حدثنا أمحد بن حممد، ثنا حممد بن مروان الغاليب، ثنا إبراهيم بن حممد ابن عرعرة، حدثين حرمي بن 



ابن أيب عاصم-األوائل  21  

د بن السائب الطائفي، عن عبد امللك، عن أيب هريرة أيب عبد الرمحن حدثين سعي. عمارة بن أيب حفصة
ان القاسم بن محري، أخربه أن عبداهللا بن عباد بن جعفر، : الثقفي، أن محزة بن عبداهللا بن أيب تيما، أخربه

، أخربه، انه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يقولك أول من أشفع له من أميت، أهل املدينة، وأهل مكة
  . .وأهل الطائف

حدثنا حممد بن حسني الرازي، ثنا أبو معمر، عن عبد الوارث، ثنا قطن أبو اهليثم، حدثين أبو يزيد املدين، 
  .أول قسامة كانت يف اجلاهلية لفينا بين هاشم: عن عكرمة، عن ابن عباس، قال

    

ن إمساعيل، عن الشعيب، عن حدثنا حممد بن يزيد الرفاعي أبو هشام، ثنا حممد بن فضيل، عن السرى اب
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يقول: سفيان بن الليل، عن احلسن بن علي بن أيب طالب، قال

  .أول من يرد على احلوض أهل بييت، ومن أحبين من أميت 

 علمي والذي خيطر على باىل، إن أبا طالب اجلرجاين، حدثنا سنة إحدى وثالثني: قال أمحد بن عمرو

أول خرب قدم : بالكوفة، أن عبيداهللا بن عمرو حدثهم عن عبداهللا بن عقيل، عن جابر به عبداهللا، قال
  .فطيمة ، كان هلا رئي من اجلن : املدينة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إن امرأة يقال هلا

أول خرب قدم : قالحدثنا سلمة بن شيب، ثنا عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن علي بن احلسني، 
  .فطيمة ، كان هلا تابع من اجلن : املدينة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، امرأة من أهل يثرب تدعى

  .ورواه الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه

مسعت : حدثنا احلوطي، ثنا سويد بن عبد العزيز، حدثين أبو حممد شداد الضرير، عن أيب سالم، قال
حوضي كما بني عدن وعمان، وأول الناس علي : حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قالثوبان 

  .وروداً فقراء املهاجرين 

حدثنا هدبة بن عبد الوهاب، ثنا النضر بن مشيل، ثنا أبو نعامة العدوي، ثنا أبو هنيدة الرباء بن نوفل، عن 
فأقول، أي : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : واالن العدوي، عن حذيفة، عن أيب بكر الصديق، قال

  .جعلتين سيد ولد آدم وال فخر، وأول من تنشق عنه األرض وال فخر: ري

حدثنا علي بن ميمون، ثنا عبداهللا بن جعفر، عن عبيداهللا بن عمرو، عن زيد بن أيب أنيسة، عن أيب الزبري، 
  .بدأها ربيعة األول بكر وتغلب : العن طاووس، عن ابن عباس، إنه سئل عن ليلة احلصبة، فق

مسعت : حدثنا سلمة بن شبيب، ثنا إمساعيل بن عبد الكرمي، ثنا إبراهيم بن عقيل، عن وهب بن منبه، قال
  . .ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ أول ما غزا عسفان، مث رجع: جابر بن عبداهللا يقول

ابن أيب ذئب، عن صاحل موىل التوأمة، عن ابن عباس، حدثنا هشام بن عمار، ثنا عبداهللا بن يزيد، عن 
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أول من غري دين إبراهيم، عمرو بن حلي بن قمعة بن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛: قال
  .خندق، أبو خزاعة 

بلغ السماع من أوله، بلغ من أول جزء ومساعاً، على الشيخ الصاحل أيب عبداهللا حممد بن أيب زيد بن محد 
 بن أيب علي اخلباز الكراين، بسماعه من حممود ابن امساعيل الصرييف، بقراءة الشيخ االمام رشيد بن نصر

الدين أيب بكر عبد الرشيد بن حممد ابن علي املبيدي، صاحبه االمام احلافظ مشس الدين زين احملدثني أبو 
حممد بن أيب جعفر بن حممد احلجاج يوسف ابن خليل بن عبداهللا الدمشقي، واألئمة أمني الدين أبو جعفر 

بن علي املنبه، وتقي الدين أبوبكر بن أيب النجح سبط احلافظ، موسى، ومشس الدين ابو عبداهللا حممد بن 
هلاسب بن أفرسياب الديلمي، وأبو عمرو وعثمان ابن حيىي بن أمحد بن بشر احلنوين، وإبراهيم بن يونس 

وصح هلم ذلك يف دار الشيخ مبحلة . ر الغزال، وهذا خطهبن عبداهللا احلليب، وأبو رشيد حممد بن أيب بك
  .كران بأصبهان، عشية يوم الثالثاء الرابع والعشرين من احملرم من سنة ثالث وتسعني ومخسمائة

حدثنا احلرامي، ثنا العزيز بن أيب ثابت، عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه، عن بالل بن أيب موسى، 
  .وهو فصل اخلطاب: قال. بعد، داود النيب عليه السالمأما : أول من قال: قال

حدثنا حمفوظ بن أيب توبة، ثنا يزيد بن موهب، عن عيسى بن يونس، عن جمالد، عن الشعيب، عن خفاف 
األنصار أصحايب يف الدنيا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن عرابة، عن عثمان بن عفان، قال

  .ن يدخل اجلنة من أميت وشيعيت يف اآلخرة، وأول م

حدثنا املقدمي، ثنا املعتمر، عن محيد، عن أنس، أن عبداهللا بن سالم أىب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 
  .ما أول أشراط الساعة،؟ وما أول ما يأكل منه أهل اجلنة؟: قال. سلين: إين سائلك عن ثالث،قال: فقال

  .رق، حتشر الناس إىل املغربأما أول أشراط الساعة فنار خترج من املش: فقال

  . .وأما أول ما يأكل منه أهل اجلنة، فزائدة كبد حوت

    

ثنا ابن وهب، ثنا أسامة بن : حدثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد العزيز بن عمران، وحيىي بن سليمان، قاال
سلم ، بالطور زيد، عن الزهري، عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه ذكر قراءة النيب صلى اهللا عليه و

  . .وكان أول ما مسعت من أمر اإلسالم: قال

  .آخر الكتاب واحلمد هللا وحده، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم تسليماً كثرياً

مسع مجيع اجلزء، وهو كتاب األوائل أليب بكر بن أيب عاصم، على الشيخ االمام العامل احلافظ، بقية 
....... بن خليل بن عبداهللا الدمشقي بسماعه من أوله إىل البالغالسلف مشس الدين أيب احلجاج يوسف 

فيه إن مل يكن مساعاً، بقراءة شرف الدين أمحد بن أيب الثناء حممود بن ابراهيم ابن اجلوهري، فسمع األئمة 
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كمال الدين أبو الفضل عباس بن ثروان املوصلي، وكمال الدين أبو عبداهللا احلسني بن حممد بن احلسني 
  . العجمي وولده حممد، وأبو حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن ابراهيمابن

  

  . وصح وثبت يوم اجلمعة العشرين من مجادي األول سنة مثان وثالثني وستمائة حبلب

  .وكتب حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الغين، عفا اهللا عنه، ورزقه العلم والعمل به، وجلميع املسلمني

  . وآخره، على األصل، صحح ذلك كتبه يوسف بن خليل بن عبداهللا
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