
وسلم عليه الله صلى الرسول تفضيل في السول بداية
السلمي السلما عبد بن العز العلماة تأليف

اللباني الدين ناصر ماحمد تحقيق

)  ( صحيح 
يدعو ماستجابة دعوة نبي : لكل وسلم عليه الله صلى قوله 

شسسفاعة دعسسوتي اختبسسأت وإنسسي فيؤتاهسسا لسسه فيسسستجاب بها
 القياماة يوما لماتي

  
)  ( صحيح 
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أن عنه الله رضي هريرة أبي عن 

ماسسن أعطسسى قد إل نبي مان النبياء مان : ماا قال وسلم عليه
وحيسسا أوتيت الذي كان وإنما البشر عليه آمان ماثله ماا اليات
يسسوما إلسسى تابعسسا أكسسثرهم أكسسون أن فسسأرجو إلسسي اللسسه أوحى

  القياماة

)  ( صحيح 
عليسسه الله صلى الله رسول : قال قال سمرة بن جابر عن 

أن قبسسل علسسي يسسسلم كسسان بمكسسة حجرا لعرف : إني وسلم
 الن لعرفه إني أبعث

  
)  ( صحيح 
أن ماعسسا عنهمسسا اللسسه رضسسي عباس وابن ماالك بن أنس عن 

. فلمسسا جسسذع علسسى يخطب كان وسلم عليه الله صلى النبي
فاحتضسسنه فأتسساه الجسسذع . فحن المنبر إلى ذهب المنبر اتخذ

 القياماة يوما إلى لحن أحتضنه لم : لو . فقال فسكن
  
)  ( صحيح 
اللسه صسلى اللسه رسسول : رأيت قال أنه ماالك بن أنس عن 

الوضسسوء النسساس فسسالتمس العصسسر صسسلة وحانت وسلم عليه
بوضسسوء وسلم عليه الله صلى الله رسول فأتي يجدوه فلم

يسسده الناء ذلك في وسلم عليه الله صلى الله رسول فوضع
ماسسن ينبسسع المسساء : فرأيسست قال مانه يتوضؤوا أن الناس وأمار
. أخرهم عند مان توضؤوا حتى الناس فتوضأ أصابعه تحت



 طرقه بتعدد صحيح
ابسسن قتسسادة جسسده عن أبيه عن قتادة بن عمر بن عاصم عن 

علسسى حسسدقته فسسسالت بسسدر يسسوما عينسسه أصسسيبت أنسسه النعمان
عليسسه اللسسه صسسلى النبي فسألوا يقطعوها أن فأرادوا وجنته
)  براحته عينيه فغمز به فدعا : ( ل فقال وسلم

.  أصيبت عينيه أي يدري ل فكان 
  
)  ( صحيح 
وجل عز الله : يقول بلفظ مارفوعا الخدري سعيد أبي عن 

فينسسادى وسسسعديك ربنسسا : لبيسسك يقسسول آدما : يسسا القياماة يوما
النسسار إلسسى بعثسسا ذريتسسك مان تخرج أن يأمارك الله : إن بصوت

- قال - أراه ألف كل : مان قال ؟ النار بعث وماا رب : يا قال
حملهسسا الحاماسسل تضسسع فحينئسسذ وتسسسعين وتسسسعة تسسسعمائة

ولكسسن بسكارى هم وماا سكارى الناس وترى الوليد ويشيب
 شديد الله عذاب

النبي . فقال وجوههم تغيرت حتى الناس على ذلك فشق 
تسسسعمائة وماسسأجوج يسسأجوج : ( ماسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صلى

كالشسسعرة النسساس في أنتم ثم واحد ومانكم وتسعين وتسعة
فسسي البيضسساء كالشسسعرة أو البيسسض الثور جنب في السوداء

)  الجنة أهل ربع تكونوا أن لرجو وإني السود الثور جنب
)  الجنة أهل : ( ثلث قال ثم فكبرنا 
)  الجنة أهل : ( شطر قال ثم فكبرنا 
.  فكبرنا 
  
)  جدا ( ضعيف 
وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال أمااماة أبي عن 

يسسا : ل فقلسست ذهبا ماكة بطحاء لي ليجعل ربي علي : عرض
إليسسك تضسسرعت جعت وإذا يومااا وأجوع يوماا أشبع ولكن رب

 وشكرتك حمدتك شبعت وإذا وذكرتك
  
)  ( صحيح 
عليه الله صلى النبي إلى جبريل جلس قال هريرة أبي عن 

: جبريسسل لسسه فقال ينزل مالك فإذا السماء إلى فنظر وسلم



يسسا قسسال نسسزل فلمسسا الساعة قبل خلق مانذ نزل ماا الملك هذا
؟ رسسسول عبسسدا أما جعلسسك أمالكسسا ربسسك إليسسك : أرسلني ماحمد
اللسسه صسسلى فقسسال ماحمسسد يسسا لربك : تواضع جبريل له فقال
)  رسول عبدا بل : ل وسلم عليه

  
 صحيح

: وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال عمر بن عن 
) الجماعة على الله ويد أبدا ضللة على أماتي الله يجمع ( ل


